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La nau baixa de Can Bertrand acollirà un espai permanent
de divulgació de la imatgeria festiva
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Ja fa anys que sentim a parlar de l’arribada del metro a Sant
Feliu. Com tots els grans projectes d’infraestructures, han calgut
anys d’estudis i negociacions que no han estat gens fàcils fins a
l’aprovació del traçat de la prolongació de l’L3 des de Barcelona
fins a la nostra ciutat. Des de fa un parell de mesos, però, podem
dir que l’arribada del metro ja és un fet. Una realitat no palpable,
òbviament, però una realitat, perquè ja s’ha superat el darrer
tràmit abans de l’inici de les obres.

Ya hace años que oímos hablar de la llegada del metro a Sant
Feliu. Como todos los grandes proyectos de infraestructuras han
hecho falta años de estudios y negociaciones que no han sido
nada fáciles hasta la aprobación del trazado de la prolongación
de la L3 desde Barcelona hasta nuestra ciudad. Pero desde hace
un par de meses podemos decir que la llegada del metro ya es un
hecho. Una realidad no palpable, obviamente, pero una realidad
porque ya se ha superado el último trámite antes del inicio de las
obras.
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat ha licitado el proyecto de construcción de la prolongación de la L3 desde Zona Universitaria hasta Sant Feliu. La
actuación supondrá una inversión de 1.274 millones de euros y,
aunque todavía es pronto para concretar el calendario, la previsión es que la línea esté en marcha a finales del año 2016.

La nostra ciutat en els darrers anys ha fet un gran progrés en
Nuestra ciudad ha realizado un gran progreso en materia de
matèria de transports públics i relativament d’aquí a poc temps
transportes públicos en los últimos años y de aquí relativamente
disposarà d’una oferta impensable anys enrere. De ser una ciutat
poco tiempo dispondrá de una oferta impensable unos años
que només tenia tren i autobusos, i que estava fora dels plans de
atrás. De ser una ciudad que sólo
prolongació del metro, hem passat a
tenía tren y autobuses y que estaba
disposar d’una línia de metro aprovada
"D’aquí a poc temps
fuera de los planes de prolongación
i d’un nou mitjà de transport com és el
Sant Feliu disposarà d’una
del metro, hemos pasado a disponer
Trambaix.
una línea de metro aprobada y de
oferta de transports públics de
un nuevo medio de transporte como
Al nostre municipi el traçat comprèn
es el Trambaix.
impensable anys enrere"
un tram d’1,1 quilòmetres de longitud,
que discorrerà en paral·lel a l’actual
En nuestro municipio el trazado comprende un tramo de 1,1
traçat de la línia de rodalies de Renfe. Hi haurà dues parades
kilómetros de longitud que irá en paralelo a la actual línea de
al centre de la ciutat, al llarg de la rambla de la Marquesa de
cercanías de Renfe. Habrá dos paradas en el centro de la ciudad,
Castellbell, una de les principals artèries viàries del municipi. Una
a lo largo de la rambla Marquesa de Castellbell, una de las princiés la parada Sant Feliu-Consell Comarcal, que estarà ubicada
pales arterias viarias del municipio. Una es la parada Sant Feliual principi de la Rambla, i l’altra és la parada Sant Feliu Centre,
Consell Comarcal que estará ubicada al principio de La Rambla,
que estarà tocant a l’ambulatori. La ubicació de les parades
y la otra es la parada Sant Feliu Centre, que estará tocando al
garanteix la connexió amb el Trambaix i també l’accés a serveis
ambulatorio. La ubicación de las paradas garantiza la conexión
tan importants com l’Àrea de Salut o el Palau Municipal d’Esports
con el Trambaix y también el acceso a servicios tan importantes
Juan Carlos Navarro.
como el Área de Salud o el Palacio Municipal de Deportes Juan
Carlos Navarro.
La línia 3 del metro donarà servei a tota la ciutadania i suposarà
tenir dues parades a les zones amb més població de la ciutat: el
La línea 3 del metro dará servicio a toda la ciudadanía y supone
barri de Can Calders i el de Roses-Castellbell. Sabem que aquest
tener dos paradas en las zonas con más población de la ciudad:
traçat no acontentarà tothom, però l’Ajuntament de Sant Feliu
el barrio de Can Calders y el de Roses Castellbell. Sabemos que
no té competències per decidir el traçat d’una infraestructura
este trazado con contentará a todo el mundo, pero el Ayuntamique ha de satisfer les demandes de totes les poblacions de la
ento de Sant Feliu no tiene competencias para decidir el trazado
comarca implicades i del sistema de transport existent a l’àrea
de una infraestructura que ha de satisfacer las demandas de
metropolitana. Tot i així, amb l’arribada del metro Sant Feliu veurà
todas las poblaciones de la comarca implicadas y del sistema
resposta a una de les necessitats i aspiracions ciutadanes més
de transportes existente en el área metropolitana. A pesar de
reivindicades, que juntament amb el soterrament de les vies
ello, con la llegada del metro, Sant Feliu verá respuesta a una de
del tren suposarà una millora substancial en la mobilitat i una
las necesidades y aspiraciones ciudadanas más reivindicadas
oportunitat històrica per a la ciutat.
que, junto con el soterramiento de las vías del tren, supondrá
una mejora sustancial en la movilidad y una oportunidad histórica
para la ciudad.
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serveis

Servei Municipal de
Mediació Ciutadana
per a la resolució
de conflictes de
veïnatge i comunitats
Sant Feliu de Llobregat disposa
del Servei Municipal de Mediació
Ciutadana per gestionar i resoldre
conflictes de veïnatge i comunitats,
amb l’objectiu de millorar –des de la
mediació– la convivència i la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes.
Pot accedir a aquest servei, de forma
gratuïta, qualsevol ciutadà o ciutadana de Sant Feliu que tingui un
conflicte i vulgui trobar una solució pacífica al problema a través de
la comunicació.

educació

petició, la persona mediadora avalua la viabilitat de la mediació,
atenent a la tipologia del conflicte i a les característiques i
predisposició de les parts. Si la sol·licitud és estimada, la persona
mediadora comunicarà a les parts el dia, l’hora i el lloc de trobada
per tal d’iniciar el procés de mediació. Si és desestimada, els en
comunicarà les raons i els proposarà, en cas que n’hi hagi, una
alternativa de gestió del conflicte.
Un cop iniciat el procés, en la primera sessió es planteja el procés
de mediació, cada part expressa la seva visió del problema i s’acorda
un calendari. La persona mediadora decideix el nombre adequat
de sessions, que són privades, i durant el procés pot mantenir
reunions amb les dues parts alhora o per separat, sempre en benefici
de trobar els punts coincidents i de manera neutra i imparcial, ja
que no prendrà posició per ningú. Són les dues parts, amb l’ajut
de la persona mediadora, les que proposen possibles solucions
vàlides i satisfactòries per a ambdues. Tot el procés de mediació és
confidencial, de manera que res del que es digui durant el procés no
podrà ser utilitzat ni per les parts ni per la persona mediadora.
Servei Municipal de Mediació Ciutadana
Edifici Can Ricart (c/ Rectoria, 4 primera planta)
Cita prèvia, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

La sol·licitud de mediació es pot fer per escrit o verbalment a
través dels Serveis d’Atenció i Informació Ciutadana de l’Ajuntament,
personalment, per telèfon o per via electrònica. Un cop rebuda la

La nova escola bressol Fàbregas i l’escola
Pau Vila, grans novetats en l’àmbit educatiu
a la ciutat

Telèfon: 93 685 80 08
E-mail: opec@santfeliu.cat

La nova escola Pau Vila i la futura escola bressol Fàbregas són els
dos grans equipaments educatius que es començaran a construir en
breu a la ciutat. La Generalitat de Catalunya ha adjudicat recentment
les obres de construcció de la nova escola Pau Vila i ha fixat l’inici
dels treballs per al mes de gener de 2011. Les obres, que suposaran
la inversió de 4,4 milions d’euros, permetran la construcció d’un
edifici totalment nou per a aquest centre que disposa de dues línies
d’educació infantil i primària. El projecte inclou també la reordenació
i millora dels patis tant de l’escola Pau Vila com de l’escola Josep
Monmany.
Durant les properes setmanes es convocarà les famílies amb infants
als centres Pau Vila i Josep Monmany a reunions informatives per
conèixer el calendari de les obres.

La nova escola bressol Fàbregas
funcionarà el curs vinent amb 54
places més
La nova escola bressol Fàbregas, que entrarà en funcionament
el curs 2011-2012, es construirà al costat del parc del Roserar
de Dot i de Camprubí en un solar de 2.500 m2 de superfície.
Les obres, que es preveu que s’iniciïn en les properes setmanes,
suposaran la inversió d'1,5 milions d'euros. La nova escola
augmentarà en més d'un 70% la seva capacitat, fet que permetrà
escolaritzar fins a 127 infants d'entre 0 i 3 anys, 54 més que ara.
El nou edifici serà un immoble de planta baixa amb vuit aules i
disposarà d'espais diferenciats per a l'aprenentatge dels infants, la
seva higiene personal i el descans.

El centre de formació Aula Sant Feliu
funciona a ple rendiment
El centre de formació agrupat Aula Sant Feliu va posar en marxa
a l’octubre diversos projectes de formació en els quals participen
més de 80 persones. El centre, que tot just al setembre va
estrenar nova imatge amb motiu de la finalització de les obres de
reforma de la primera planta, durant el darrer trimestre de l’any
té previst iniciar 20 accions de formació ocupacional de diferents
àrees professionals adreçades prioritàriament a treballadors en
situació d’atur i de les quals podran beneficiar-se 150 persones.

L'Ajuntament torna a concedir ajuts per a l'adquisició de llibres de text
Per quart any consecutiu, l’Ajuntament ha concedit ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2010-2011. Com en anys anteriors,
els ajuts s’han adreçat a les famílies amb fills o filles empadronats a Sant Feliu que cursen estudis d'educació infantil (P3, P4 i P5) o primària
(de 1er a 6è) a qualsevol centre escolar públic o concertat de Catalunya. Els ajuts, de 20 euros per alumne/a d'educació infantil i de 25 euros
per alumne/a d'educació primària, es van poder sol·licitar entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre.
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El carril bici de
Laureà Miró
connecta Sant
Feliu amb Molins
de Rei
El passat 22 de setembre l’alcalde de Sant Feliu, Juan
Antonio Vázquez, acompanyat d’altres membres del
consistori, va inaugurar el nou carril bici de la carretera
de Laureà Miró. Aquest nou tram, que té una longitud
de 2,2 quilòmetres, va des de la carretera de la Sànson
fins a Molins de Rei, on connecta amb el carril bici
d’aquell municipi.
L’actuació ha suposat la creació d’un carril per a
bicicletes per a cada sentit de la marxa, a la calçada
central de Laureà Miró, i inclou també la connexió del
nou carril bici amb l’itinerari urbà de bicicletes que surt
del passeig del Canal.
L’obra ha tingut un cost de 98.000 euros, que ha estat
finançat a través del Fons Estatal per a l'Ocupació i
la Sostenibilitat Local atorgat pel Govern central, una
aportació que l’Ajuntament de Sant Feliu ha destinat a
la construcció d’aquest carril bici per contribuir a l’ús
de mitjans de transport més sostenibles.

Un nou pas endavant
per a l'arribada de
l'L3 del metro fins a
Sant Feliu
L’arribada del metro a Sant Feliu està cada cop més a prop. El
setembre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(DPTOP) va licitar el projecte de construcció de la prolongació de
l’L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu. Aquest és el darrer
pas abans de l’inici de les obres, que tindran un cost de 1.274
milions d’euros i un termini d’execució de tres anys. S’estima que
amb la prolongació de l’L3 es donarà servei a prop de 57.000
viatgers al dia.
El secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques, Manel Nadal, el 9 de setembre va presentar
el projecte d’aquesta prolongació en un acte que es va celebrar
a Sant Joan Despí, en el qual van participar els alcaldes de Sant
Feliu, Juan Antonio Vázquez; de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, i
d'Esplugues, Pilar Díaz, i la primera tinenta d'alcalde de Sant Just
Desvern, Anna Hernández.
La prolongació de la línea L3 comprèn la construcció d’un tram
de 8,6 quilòmetres amb nou noves estacions, dues de les quals
seran a Sant Feliu. El traçat a Sant Feliu comprèn un tram d’1,1
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quilòmetres de longitud, que discorrerà en paral·lel a l'actual traçat
de la línia de rodalies de Renfe.
Una de les parades serà Sant Feliu – Consell Comarcal, la qual
s'ubicarà al començament de la rambla de la Marquesa de Castellbell,
a la cruïlla d'aquest carrer amb l'avinguda de Montejurra i el carrer de
Santiago Rusiñol. Disposarà d’un primer accés situat molt a prop de
l’estació del Trambaix i d’un altre situat al carrer de Santiago Rusiñol,
al costat del Palau Municipal d'Esports. L'estació es construirà
a 20 metres de profunditat i tindrà andanes laterals de 5 metres
d'amplada.
L’altra parada serà la de Sant Feliu Centre, que també estarà ubicada
a la Rambla, a l'alçada del carrer de Francesc Sáez, molt a prop de
l'ambulatori. Disposarà de dos accessos, un al passeig del Comte
de Vilardaga i l’altre a la plaça de Laujar de Andarax, una de les
places principals del barri de Can Calders. L'estació es construirà
a 35 metres de profunditat i tindrà andanes laterals de 5 metres
d'amplada, a més d'una cua de maniobres per tal de facilitar els
canvis de sentit dels trens, amb dues vies de 200 metres de longitud.

Amb la inauguració d’aquest nou tram, Sant Feliu
disposa ja d’un total de set quilòmetres de carrils bici
a la ciutat. Des de l’any 2000 l’Ajuntament treballa en
l’habilitació d’itineraris per a bicicletes, però ha estat
especialment en els darrers dos anys quan més ha
augmentat la xarxa de carrils bici, amb la construcció
dels prop de 500 metres del carrer de Mataró, dels
800 metres de l’entorn dels carrers del General Manso
i de Balmes, i dels 1.400 metres de carril bici del nou
barri de Can Bertrand.

Importants millores
en el servei de neteja
viària i conservació
urbana
Des de l’1 d’octubre la ciutat disposa d’un nou servei de neteja viària
i conservació urbana que incorpora importants millores, com ara
nous vehicles i maquinària de neteja, més operaris en plantilla i més
dies de funcionament, entre d’altres. Amb totes aquestes novetats
l’Ajuntament vol donar resposta a les noves necessitats i demandes
del municipi.
El nou servei té nous vehicles, com un motocarro elèctric i dues
màquines escombradores destinades especialment a la neteja
de calçades i voreres. També incorpora 18 nous carretons per a
l’escombrada i neteja manual, així com nous bufadors que faciliten
les tasques de neteja en èpoques de caiguda de fulla. Una altra de
les millores del servei és la incorporació de dos nous operaris, que
amplien la plantilla fins a 29 persones. Aquest increment de personal
respon a la necessitat de donar cobertura a tots els barris de Sant
Feliu, als quals s'ha afegit el nou sector de Can Bertrand.
Els dies de funcionament del servei de neteja també s’amplien de
246 a 300 jornades de treball anuals. Tota la plantilla treballa de
dilluns a dissabte i els dies festius cobreix el servei un 15% dels
operaris. També s’augmenta el personal de neteja el dia del mercat
setmanal, els dilluns.
Alhora, es preveu una millor gestió del servei, amb una major
optimització dels recursos, la revisió constant de les rutes de neteja
i l'adequació de les prestacions a les necessitats reals de cada
moment a la ciutat.
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Sant Feliu guanya prop de 400 places
de pàrquing al centre de la ciutat

L'Ajuntament impulsa la recuperació de
la memòria democràtica
Amb l'objectiu d'impulsar la recuperació de la memòria democràtica
de la ciutat, el 6 d’octubre passat l'Ajuntament va inaugurar els
nous elements que identifiquen l'antic refugi antiaeri construït
durant la Guerra Civil al parc Nadal. Una placa a l'entrada del
parc informa de l'existència del refugi antiaeri construït l'abril de
1938. Alhora, s’ha instal·lat un panell informatiu amb un plànol
de situació del refugi, així com documents originals relacionats
amb la seva construcció, com ara la llista de treballadors que van
participar en l'obra o la relació d'empreses i col·lectivitzacions que
van tributar setmanalment per fer viable la construcció de refugis.
El panell també presenta el testimoni de dos santfeliuencs que van
participar en la construcció del refugi quan tenien 14 o 15 anys.

Amb aquesta iniciativa, el consistori vol donar a conèixer
l'emplaçament del refugi i alhora contribuir a la recuperació de
la memòria històrica sensibilitzant la població sobre el procés de
construcció de la pau i la democràcia.
El refugi, amb capacitat per a 1.500 persones i tres entrades
d'accés, va ser construït com un espai de protecció per als veïns
i veïnes de la ciutat davant el perill de bombardejos de l'aviació
franquista durant la Guerra Civil. Obra de Climent Maynès, el
refugi estava ubicat al subsòl del parc Nadal, entre el passeig
central del parc i el passeig de Nadal.

El 6 de setembre es va inaugurar el
pàrquing municipal soterrat del barri de
Can Bertrand, que posa a disposició de la
ciutadania un total de 392 places per donar
resposta a les necessitats del veïnat i dels
comerciants de la zona. El nou aparcament
es troba ubicat al carrer d'Anselm
Clavé, entre els carrers de Laureà Miró,
Armenteres i Joana Raspall. Té 5.660 m2
de superfície, distribuïts en dues plantes.
La primera planta és de rotació i disposa
de 183 places per a cotxes i 10 places
per a motos. A la segona planta hi ha 195
places per a cotxes i 4 per a motos, a més
de 32 trasters, que es comercialitzen en
règim de concessió administrativa per un
termini màxim de 50 anys. El pàrquing té
quatre accessos per a vianants, dos dels
quals són adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda.

El nou aparcament contribueix a la
promoció de l'eix comercial de la zona. En
aquest sentit, l'associació de comerciants
Sant Feliu Centre i l'empresa adjudicatària
del pàrquing han arribat a un acord per
facilitar l'aparcament a preu assequible als
compradors de les botigues del centre de
la ciutat.

i de Joana Raspall, que permeten l’accés
de vehicles al pàrquing i que connectaran
el carrer del Sol amb la carretera de Laureà
Miró. Amb la prolongació d'aquests vials
s’ha millorat notablement la circulació de
vehicles en aquest sector i s’ha reduït el
trànsit pel centre de la ciutat.

Es tracta del primer pàrquing municipal
soterrat dels tres que l'Ajuntament té
projectats i que aportaran en poc temps
prop de 1.000 noves places d'aparcament
a la ciutat. Actualment està en construcció
l'aparcament municipal de les Tovalloles,
al barri de la Salut, i en projecte el del barri
de Roses-Castellbell.

El nou aparcament
contribueix a la promoció
de l'eix comercial de
la zona. S'ha arribat a
un acord per facilitar
l'aparcament als
compradors de les
botigues del centre de la
ciutat

El mateix dia 6 es van obrir al trànsit rodat
els nous trams dels carrers d'Anselm Clavé

MOTOR
FANGU S.L.
Agencia Oficial Renault

25 anys
al seu servei
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
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160 noves places d’aparcament soterrat
al barri de Roses Castellbell
Al ple municipal d’octubre, l’Ajuntament va adjudicar les obres
per construir i gestionar un aparcament soterrat de 160 places al
barri de Roses Castellbell. Les obres s’iniciaran durant el primer
trimestre de 2011 i tindran una durada de 18 mesos.
El terreny on es construirà l'aparcament públic està ubicat entre
els carrers General Manso, Clementina Arderiu, Joan de Batlle i
Carles Buïgas, i té una superfície de 2019,12 m2. L'aparcament,
que tindrà dues plantes, es gestionarà en règim de concessió

administrativa, amb un termini màxim de 50 anys, i hi haurà places
de venda i de rotació.
En aquesta zona, el conveni urbanístic preveu la construcció d'una
plaça pública de 2500 m2 sobre l'aparcament, una zona comercial
i 50 habitatges, alguns dels quals es destinaran als serveis socials
de Sant Feliu per tal que el municipi pugui atendre situacions
d'urgència que fins ara eren articulades amb precarietat.
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medi ambient

habitatge

El parc del Roserar aprofitarà les
aigües de la pluja per al reg
El proper mes de desembre es preveu
que finalitzin les obres d'implantació d’un
sistema d'aprofitament de les aigües
pluvials al parc del Roserar de Dot i de
Camprubí. Les obres, que es van iniciar
a finals d’agost, beneficiaran tot el parc,
el qual es troba ubicat entre la rambla de
la Marquesa de Castellbell, els terrenys
ocupats per l'Estadi d'Atletisme, la carretera
de la Sànson i el carrer del Comerç.
El projecte, que permetrà regar els
elements vegetals del parc, inclou també
la incorporació d'un sistema de telecontrol i
telegestió tant de la xarxa de reg del mateix
parc com de les zones verdes del barri de

les Grases. Alhora, també es repararan els
revestiments del mur del parc. Els treballs
tenen un cost d'uns 340.000 euros,
finançats pel Fons Estatal per a l'Ocupació
i la Sostenibilitat Local per al 2010, i han
generat vuit llocs de treball.

Optimització de recursos
Aquesta actuació permet millorar l'eficiència
en la gestió dels recursos hídrics del parc
gràcies a l'aprofitament de les aigües
residuals de la pluja, que es canalitzaran a
través d'una nova xarxa de drenatge fins als
dipòsits de recollida. Un cop executades
les obres, el Roserar es regarà amb l'aigua

de la pluja emmagatzemada, a través d'un
nou sistema de reg per degoteig.
També s’hi instal·larà un grup de bombeig
que permeti extraure diàriament l'aforament
superficial d'aigües freàtiques de la zona
esportiva de la pista d'atletisme. Aquesta
aigua es bombejarà fins al dipòsit que hi ha
a la part superior del parc i s'utilitzarà també
per al reg. El nou sistema de telecontrol i
telegestió del reg, que s'aplicarà als 17.000
m2 del parc, incorporarà mecanismes de
detecció de la pluja, el vent i la temperatura.
També permetrà controlar el volum de l'aigua
consumida amb l'objectiu d'optimitzar aquest
recurs.

L’Ajuntament impulsa
nous projectes
per facilitar a la
ciutadania l’accés
a un habitatge digne
Signat un conveni amb l’Obra Social "la
Caixa” per a la promoció de 72 pisos de
lloguer a preus assequibles
L’Ajuntament segueix fidel a la seva línia de facilitar a la ciutadania
l’accés a un habitatge. En aquest sentit, a finals de juliol va signar
un conveni de col·laboració amb l’Obra Social “la Caixa” que posa a
disposició dels santfeliuencs i santfeliuenques una promoció de 72
pisos de lloguer a preus assequibles.
L’immoble, que s’està construint al carrer dels Països Catalans, 28,
disposa de pisos d’entre 50 i 70 m² útils, dues habitacions, així com
plaça d’aparcament i traster vinculats. El preu del lloguer serà de

300 euros mensuals, inferior al del mercat d’habitatges de protecció
oficial (HPO). Els habitatges s’adjudicaran mitjançant sorteig davant
notari entre totes les sol·licituds presentades i acceptades. El
període per fer les sol·licituds és del 15 d’octubre al 30 de novembre
de 2010. Es preveu que les obres finalitzin el març de 2011 i que
els pisos es puguin lliurar a l’estiu de l’any que ve. Els contractes
d'arrendament seran per un període inicial de cinc anys, renovables
en cas de continuar complint els requisits de la normativa de
protecció oficial.

A principis de
desembre es lliuraran
80 pisos del sector de
Balmes-Manso
A més de la promoció d’habitatges de lloguer del carrer dels Països
Catalans, a Sant Feliu s’estan construint 170 pisos de protecció oficial
al sector de la Hoechst. Precisament, més de 80 pisos d’aquesta
promoció es preveu que seran lliurats als seus propietaris a principis
del mes de desembre de 2010. La resta d’habitatges es lliuraran cap
el juny de 2011.
Els pisos del sector de Balmes-Manso, de venda en règim general,
es van sortejar el novembre de 2007. Alguns dels habitatges van
quedar en estoc a causa de la renúncia d’algunes de les persones
adjudicatàries i, per aquest motiu, l’Ajuntament va crear una nova
borsa de sol·licitants que es va tancar el passat 2 de novembre amb
un total de 123 sol·licituds.
D’altra banda, properament es preveu construir al voltant de 40 pisos
més de protecció oficial al sector d’Anselm Clavé. També al nou barri
de Can Bertrand es van construir 104 habitatges de protecció oficial,
que es van lliurar als seus propietaris el desembre de 2008.
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pressupost 2011

Els pressupostos municipals per al 2011
prioritzen la despesa social i de foment de
l’ocupació
En l’exercici 2011 disminueix
la despesa de personal i
s’incrementa el suport al teixit
associatiu de la ciutat

Els pressupostos de l’Ajuntament de Sant Feliu per al 2011,
aprovats en el ple municipal celebrat el 26 d’octubre amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (PSC-CiU) i del Partit Popular, i el vot en
contra d’ICV i d’ERC, es caracteritzen per la priorització de l’atenció
social, l’educació i les polítiques per fomentar l’ocupació i l’activitat
econòmica a la ciutat. Els comptes municipals aprovats per a l’any
vinent, que sumen un total de 35.995.153,09 euros, mantenen els
criteris polítics d’austeritat en la gestió de la despesa i la congelació
de la plantilla, per bé que es manté la prestació dels serveis amb
total garantia d’efectius com el de policia local, les escoles bressol
municipals o els serveis d’atenció social.

L’Ajuntament de Sant Feliu manté una bona situació financera i
econòmica, amb una ràtio d’endeutament molt per sota del màxim
legal, fet que li permetrà poder recórrer a l’endeutament per continuar
la política d’inversió que la ciutat necessita i que l’actual Equip de
Govern ha impulsat en els darrers set anys. En aquest sentit, el Pla
d’inversions del mandat (PIM) 2008-2011 s’ha executat un 58%
per sobre del que estava previst inicialment. Durant l’actual mandat
s’han invertit a Sant Feliu més de 53 milions d’euros, distribuïts
especialment en nous equipaments, en la rehabilitació i millora
d’equipaments existents, en diversos projectes de l’espai públic
–on s’ha invertit més del doble del que estava previst– i en la Llei
de barris. Per completar el PIM, a les actuacions ja realitzades cal
afegir les inversions que es faran durant el 2011, que inicialment no
s’inclouen en aquest pressupost però que hi seran incorporades
un cop aprovada la liquidació de l’exercici 2010 el març de l’any
vinent. La previsió màxima d’endeutament per a l’any 2011 serà de
2.300.000 euros i l’amortització prevista és de 3.738.000 euros.

0%
1%

El pressupost per al 2011 augmenta la partida creada fa dos
anys per cobrir necessitats socials extraordinàries derivades de la
conjuntura econòmica fins als 160.000 euros. En concret, s’han
augmentat els ajuts socials en un 12%, mentre que la partida d’ajuts
urgents creix en un 15%. També cal destacar l’augment en un
11% dels recursos de suport al projecte de biblioteques escolars
i el manteniment de l’ajut universal a l’adquisició de llibres de text i
material escolar.
A més d’ajustar-se a la realitat econòmica actual, els comptes
per al 2011 preveuen un nivell alt en la prestació de serveis de
manteniment de la ciutat i d’edificis, una millora de les subvencions
al teixit associatiu de la ciutat i de la dotació d’equipaments i espais
adreçats a les entitats. En aquest sentit, també inclouen algunes
partides destinades a la xarxa de centres de barri, al nou Arxiu,
a l’espai de mostra i difusió de la cultura popular, a la inversió
en millores al cinema municipal CineBaix i a la Sala Ibèria, als
convenis de col·laboració per a la millora del patrimoni d’entitats
com el Centre Parroquial i l’Esplai Sant Llorenç, i a les millores en
instal·lacions esportives. També preveuen la dotació pressupostària
per a la posada en marxa del Consorci Local de Comerç, una
important aposta del Govern municipal per promocionar l’activitat
comercial a la ciutat.
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PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PLA D’INVERSIONS DEL MANDAT

2%
3%
11%
37%
18%

28%

Nous equipaments
Espai públic
Llei de Barris
Millora i rehabilitació
equipaments

Adquisició mobiliari,
maquinària, etc.
Millora en infraestructures
Habitatge
Altres

Espai públic
Parc del Roserar
Laureà Miró 2ª fase
Laureà Miró 3ª fase
Millora dels parcs infantils
Obres de reforma de la plaça del Consell d’Infants
Obres d’urbanització del projecte de reparcel·lació
del c/ Anselm Clavé
Pavimentació viària
Pla integral de millora urbana
Projecte d’eficiència energètica de
l’enllumenat públic
Projecte del soterrament
Nous equipaments
Adquisició de la Sala Ibèria
Camp de futbol de les Grases
Centre de barri del Mas Lluí
Escola bressol Patufet
Centre Ocupacional Marquet i Molins
Arxiu Comarcal
Pavelló Poliesportiu de les Grases
Escola d’Educació Especial Tramuntana
Escola bressol Fàbregas

339.135,87
2.858.139,68
3.500.000,00
554.641,42
462.425,00
2.449.034,42
633.763,98
1.360.424,82
499.636,88
2.200.000,00

2.704.554,00
726.534,17
1.402.830,77
1.566.839,72
1.291.012,17
4.443.907,08
3.326.548,92
1.020.868,16
1.889.202,16

Llei de barris
Llei de barris
Millora i rehabilitació d’equipaments
Cinema municipal CineBaix
Nau interior de Can Bertrand
Adequació de la Sala Ibèria
Ampliació de l'skatepark
Escola Sant Miquel
Inversió en reposició d’edificis (ensenyament)
Reforma de la segona planta de l’Aula Sant Feliu
Reforma de la primera planta de l’Aula Sant Feliu
Reforma i ampliació dels espais de Can Ricart
Reforma, adequació i millora de les línies
de l'escola Monmany
Rehabilitació d’edificis (esports)
Millora en infraestructures
Inversions en rehabilitació d’infraestructura
(Pla d’accessibilitat)
Soterrament de contenidors
Altres
Rehabilitació d’equipaments públics i d’habitatges

9.912.500,00

222.000,00
120.000,00
199.745,52
166.787,58
1.868.508,43
117.250,78
384.307,84
356.914,79
698.380,87
1.123.475,79
137.615,47

164.500,00
250.000,00

460.000,00

Consolidació de la política
de fiscalitat moderada
Pel que fa a les ordenances fiscals d'impostos i taxes per a l'any
2011, una de les mesures aprovades és la reducció en un 2% del
tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles (l’IBI) per tercer
any consecutiu. També es manté la bonificació de 120 euros de
l’IBI a les famílies nombroses i monoparentals i la possibilitat de
fraccionar en quatre parts el pagament d’aquest impost.
La taxa municipal de recollida de residus l’any 2011 tindrà un
augment de 80 cèntims d’euro, i estaran exemptes del pagament
d’aquesta taxa les famílies nombroses i monoparentals i totes
les famílies que tinguin un nivell de renda mínim de 700 euros
mensuals. També es beneficiaran de l'exempció de la taxa de
residus les famílies amb membres en situació d'atur amb un
nivell mínim d'ingressos. Totes les tarifes de preus públics per
prestació de serveis socials i gent gran es congelen, i pel que fa a
altres tributs, cal destacar que l'impost de vehicles presenta una
bonificació per antiguitat.

Els pressupostos,
presentats en audiència
pública
Els pressupostos i les ordenances fiscals per al 2011 van ser
presentats per l’Equip de Govern en audiència pública el passat 22
d’octubre a la Torre del Roser. La presentació dels pressupostos
a la ciutadania es fa des de l’any 2004, quan es van presentar els
comptes municipals per al 2005. L’audiència pública és una forma
de participació a través de la qual els ciutadans i ciutadanes de Sant
Feliu reben de forma directa informació municipal i, alhora, poden
intervenir fent preguntes i propostes a l’Equip de Govern i orientar
d’alguna manera l’acció municipal.

Participa en el seguiment i valoració del grau d’acompliment del PAM 2008-2011
L’Ajuntament ha creat una nova aplicació informàtica, a través del web municipal www.santfeliu.cat/pamweb, des d’on els
ciutadans i ciutadanes poden fer un seguiment i una valoració del grau d’acompliment del Pla d’Actuació del Mandat 2008-2011.
Fins ara, més del 80% de les actuacions previstes al PAM ja han estat realitzades o estan en fase d’execució.
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cultura

festes

La nau baixa de Can Bertrand
acollirà un espai permanent de divulgació
de la imatgeria festiva

Èxit de participació a la Festa de Tardor 2010
Des del divendres 8 i fins al dimarts 12 d’octubre a Sant Feliu es va viure una nova edició de la Festa de Tardor, una de
les cites festives més emblemàtiques de la ciutat. La celebració es va veure una mica alterada a causa del mal temps,
però, tot i això, la ciutadania va sortir al carrer amb el tradicional mocador vermell i amb ganes de gaudir de la Festa.

El passat 7 d'octubre, l’alcalde de Sant
Feliu, Juan Antonio Vázquez, i la regidora
de Cultura, Lourdes Borrell, acompanyats
d’altres membres del consistori, van
presentar a l’Escola Tramuntana el projecte
d’espai de mostra i divulgació de la cultura
popular i tradicional de Sant Feliu. Es
tracta d’un espai d’exposició permanent
dels diferents elements relacionats amb el
patrimoni festiu de la ciutat, com ara la
imatgeria, la música o la vestimenta. Tots els
continguts gràfics i documentals que s’hi
exposaran estan vinculats a les entitats del
municipi de castellers, geganters, diables,
bastoners, grallers, esbarts dansaires o
sardanistes. El nou espai, que s’habilitarà
a la nau baixa de les antigues fàbriques
de Can Bertrand, es preveu que s’obri al
públic durant el primer trimestre de 2011.

L’Ajuntament
dóna suport
a les entitats

L’Ajuntament va signar, el 27 d’octubre
passat, dos convenis de col·laboració amb
les entitats Minyons Escoltes i Guies
Sant Jordi de Catalunya i l’Esplai Sant
Llorenç.
El primer conveni estableix la cessió, per
part del consistori, d’un despatx a la primera
planta del Casal de Joves perquè els
Minyons hi instal·lin la seu de la demarcació
del Baix Llobregat, el Garraf i l’Alt Penedès.
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L’espai acollirà la imatgeria dels Gegants de la
Ciutat, els gegants de les entitats, la Garsa i
el Drac de Sant Feliu, personatges del bestiari
com el Bicorn i la Mula, així com capgrossos
i gegantons, entre d’altres. A més, també
disposarà de diferents materials audiovisuals i
interactius que permetran als visitants accedir
a tota mena d’informació.

El lliurament del Mocador d’Honor a Remei Román va marcar l’inici de la celebració, que va tenir un llarg programa farcit
de tota mena d’activitats.

El futur espai de la imatgeria festiva serà
també la seu de l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya (ACGC), entitat
que té l’objectiu d’impulsar el món geganter
al territori català des de la capital del Baix
Llobregat.
L’Ajuntament va signar amb l’ACGC el conveni
de col·laboració que estableix la cessió de
l’espai a l’entitat el passat 3 de novembre.

L’acord recull també el compromís dels
Minyons Escoltes de cooperar amb els
esplais i les entitats de lleure del municipi.
Pel que fa a l’acord signat amb l’Esplai Sant
Llorenç, l’Ajuntament destinarà 30.000 euros
a finançar part de les obres d’adequació i
millora de la seu de l’entitat, que es troba
ubicada al carrer de Daoíz i Velarde, número
7, i així garantir la continuïtat de les activitats
de lleure que hi desenvolupa.
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breus

Reurbanització i millora d’un tram del carrer del
Doctor Brugarolas i del carrer del Baix Llobregat

XIX Jornades de Tardor de la Dona contra la
violència masclista
Del 2 al 26 de novembre se celebren les XIX Jornades de Tardor de la
Dona, en el marc de les quals hi ha diferents actes contra la violència
masclista, com ara tertúlies, contes de gènere, pel·lícules o el lliurament
dels premis del 6è Concurs de Relats Breus per a Dones Joana
Raspall.
L’acte més important és el 25 de novembre, Dia Internacional contra la
Violència vers les Dones, en el qual, entre d’altres activitats, es llegeix el
manifest contra la violència vers les dones i es fan cinc minuts de silenci
en record de les víctimes.
Del 15 al 26 de novembre la Biblioteca Montserrat Roig acull l’exposició
‘La representació dels cossos de les dones: un cos al servei de la
mirada i el plaer masculí”, de l’Observatori de les Dones en els Mitjans
de Comunicació.

Sant Feliu, centre col·laborador del programa
Connecta’t d’alfabetització digital per a la
recerca de feina
L’Ajuntament de Sant Feliu és centre col·laborador del programa
Connecta’t d’alfabetització digital impulsat pel Servei d’Ocupació
de Catalunya i el Departament de Governació i Administracions
Públiques. L’objectiu del programa és ajudar les persones en
situació d'atur per tal que puguin adquirir les competències
digitals bàsiques que els permetin millorar el seu procés de
recerca de feina.
Precisament, el 14 de setembre passat el primer tinent d’alcalde
de Sant Feliu, Josep Lluís Fernández Burgui; el conseller de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, Jordi
Ausàs, i la consellera de Treball, Mar Serna, van presentar el
programa al punt TIC de Can Maginàs.
A Sant Feliu s’imparteixen dos mòduls formatius de 10 hores de
durada cadascun. Fins a finals d’any es preveu que es formaran
112 persones a la ciutat.

Medicina general i especialitats · rehabilitació · mútues i medicina privada

Totes les especialitats prop de casa seva
Hores convingudes

Durant el mes de novembre està previst que s’iniciïn les obres de
reurbanització d’un tram del carrer del Doctor Brugarolas, així com la
reforma i reordenació del carrer del Baix Llobregat.
La reurbanització del carrer del Doctor Brugarolas afecta el tram
comprès entre els carrers de la Verge del Pilar i de Josep Ricart.
S’eliminarà el carril d’aparcament, es milloraran els serveis soterrats, es
faran tasques de pavimentació i es col·locarà nou mobiliari urbà i arbres.
L’actuació té un termini d’execució de dos mesos.
La reforma del carrer del Baix Llobregat inclou la renovació del
paviment i l’arranjament de la vorera, així com la supressió de barreres
arquitectòniques. L’actuació preveu també l’ampliació de les voreres a
les cruïlles amb el passeig del Comte de Vilardaga i amb el carrer de
Carles Buïgas. El projecte s’executarà en quatre mesos.

Primera visita i
prova gratuïta

Carrer Laureà Miró, 285
Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 685 59 87
www.nomasvello.com

A primers de novembre van finalitzar els treballs de substitució dels
actuals punts de llum de l’enllumenat públic de més d’una vintena de
carrers i places dels barris Centre, Falguera, Roses i Salut, per llums
basats en la tecnologia LED. L’actuació s’inclou en el projecte de millora
de l’eficiència energètica en l’enllumenat exterior d’aquests barris, que
ha permès la substitució de 335 punts de llum.

PACK
/ sessions
6 zones
de fotodepilació o
fotorejoveniment

150€

16 | el butlletí

zona i
sessió

El setembre de 2007 es va col·locar la primera pedra del nou edifici, on a
partir d’ara hi haurà tots els serveis i delegacions diocesanes del Bisbat
de Sant Feliu.

L’Ajuntament aprova el Pla d’acció d’energia
sostenible
En el ple d’octubre es va aprovar el Pla d’acció d’energia sostenible de
Sant Feliu, un document que recull el compromís de l’Ajuntament de
reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle amb l’objectiu de lluitar
contra el canvi climàtic.

L’obra, amb un pressupost de prop de 500.000 euros, és una de les
actuacions que l’Ajuntament finança amb els diners provinents del Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per al 2010 atorgat pel
Govern central, i ha permès la contractació de vuit persones.

Aquest Pla defineix 51 accions que han de contribuir a la reducció,
en més d’un 20%, de l’emissió de CO2 a la ciutat d’aquí a l’any
2020. Això s’aconseguirà reduint el consum energètic per persona,
aplicant mesures d’eficiència energètica i augmentant l’ús d’energies
renovables. El consistori també emprendrà campanyes de sensibilització
que fomentin l’estalvi energètic entre la ciutadania.

Aprovades les dues festes locals per a l'any 2011

Sant Feliu va assumir elaborar aquest Pla en adherir-se al Pacte
d’alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea per l’energia, signat el març
de 2009.

En el ple de setembre es van aprovar les dues festes locals del
municipi per a l’any 2011. El consistori va fixar el divendres 7 de
gener i el dilluns 31 d’octubre com a festes locals de Sant Feliu.
Qualsevol zona ...

El 23 d’octubre es va inaugurar la nova seu del Bisbat de Sant Feliu, al
carrer d’Armenteres, 35. A l’acte d’inauguració hi van ser presents l’alcalde
de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez; el president de la Generalitat,
José Montilla, i l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, entre d’altres
personalitats. Pel que fa a les autoritats eclesiàstiques, van assistir-hi el
nunci apostòlic Mons. Renzo Fratini; el cardenal de Barcelona, Mons.
Lluís Martínez Sistach; el pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, i
altres bisbes de les diòcesis catalanes.

Finalitza la instal·lació de llums de tecnologia
LED als barris Centre, Falguera, Roses i Salut

Comte de Vilardaga, 118 - Sant Feliu de Llobregat - Tel. 93 666 47 28
www.centremedicsantfeliu.com

NÚMERO 1 EN CENTRES DE FOTODEPILACIÓ

Inauguració de la nova seu del Bisbat de
Sant Feliu

Pel que fa al 7 de gener, els establiments comercials del municipi
podran romandre oberts al públic i substituir aquest dia per un
diumenge o festiu, segons el que estableixi la Generalitat en el
calendari d’obertura dels establiments comercials corresponents
a diumenges i festius de l’exercici 2011.
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esports

El Complex Municipal
de Piscines impulsa la
campanya ‘Aquest any sí’
El Complex Municipal de Piscines ha posat en marxa una campanya de promoció que
permet gaudir de quatre mesos d’abonament al preu de tres, a més de tenir la matrícula
gratuïta i el regal d’una bossa i un cadenat. Aquesta oferta especial, que estarà vigent
fins al 30 de novembre, va dirigida exclusivament a les persones que no estan abonades
al Complex i que vulguin adquirir qualsevol modalitat de l’abonament bàsic o total. Per
tal d’acollir-se a la campanya, cal pagar per avançat els tres mesos d’abonament. No es
poden beneficiar de la campanya les persones que havien estat abonades al Complex
anteriorment i que es van donar de baixa després del 30 de maig de 2010.
La promoció s’emmarca dins la campanya comercial de tardor ‘Respirem vitalitat,
respirem salut’, impulsada pel Complex Municipal de Piscines.

L’escola Martí i Pol s’adhereix al Pla Català
d’Esport a l’Escola
En el ple municipal de juliol es va aprovar l’adhesió de l’escola Martí
i Pol al Pla Català d’Esport a l’Escola. Amb aquesta adhesió, Sant
Feliu aconsegueix que totes les escoles i instituts públics de la ciutat
donin suport a la iniciativa.
El Pla, promogut pel Consell Català de l’Esport i el Departament
d’Educació de la Generalitat, té com a objectius augmentar la

participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en
horari no lectiu als centres educatius; ampliar i diversificar l’oferta
esportiva, i prioritzar la participació per sobre de la competitivitat.
Sant Feliu és municipi promotor del Pla Català d’Esport a l'Escola,
al qual dóna suport des de l'any 2006, juntament amb el Consell
Esportiu del Baix Llobregat.

CLÍNICA DENTAL

Dr. J.MESTRES
• 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.

Passatge Ricard Ribas, 7
Tel 93 666 62 50
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Juan Carlos Navarro
és homenatjat al Palau
Municipal d'Esports
que ha rebut el seu
nom
El Palau Municipal d'Esports va ser el lloc de celebració de
l'homenatge que l'Ajuntament va retre el 3 d'octubre passat al
santfeliuenc Juan Carlos Navarro. L'acte va ser un reconeixement
ciutadà de la trajectòria esportiva d'aquest santfeliuenc il·lustre per
la seva excel·lència com a professional de l'esport i per portar el nom
de Sant Feliu arreu del món. Per aquest motiu, en el ple municipal
de l'abril passat l'Ajuntament va aprovar per unanimitat de totes
les forces polítiques, designar el Palau Municipal d'Esports amb el
nom del jugador. Amb la presència de Navarro i de molts ciutadans
seguidors de l'esportista, es va fer oficial el bateig de l'equipament
amb el nom de Palau Municipal d'Esports Juan Carlos Navarro.
L'Ajuntament vol que amb la nova denominació del Palau Municipal
d'Esports quedi constància a la ciutat de forma permanent
l'homenatge que Sant Feliu fa a Juan Carlos Navarro. Alhora, pretén
que la figura i la trajectòria del jugador siguin un referent per als
infants i joves de la ciutat que practiquen l’esport del bàsquet.
Juan Carlos Navarro, conegut amb el sobrenom de La Bomba,
va néixer a Sant Feliu de Llobregat el 13 de juny de 1980. Ha
desenvolupat gairebé tota la seva carrera esportiva al FC Barcelona
de bàsquet, club al qual va ingressar quan era petit i on actualment
segueix competint.

Èxit de les noves
pistes de l’skatepark
del carrer de Mataró
El dissabte 9 d’octubre, en el marc de la Festa de Tardor, es va
celebrar el 6è Skate Jam Sant Feliu, competició que va suposar
l’estrena de les noves pistes de l’skatepark ubicades entre el
carrer de Mataró i el carrer de la Constitució. La competició va
atraure una gran quantitat de practicants d’aquesta modalitat
esportiva, que van fer gaudir el nombrós públic assistent a
l’acte.
L'Ajuntament de Sant Feliu ha invertit 160.000 euros provinents
del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local atorgat
pel Govern central per millorar les instal·lacions de l’skatepark
per tal d'adequar-les a les necessitats dels practicants d'aquest
esport, que són cada dia més al municipi. La millora ha suposat
l’ampliació de la superfície patinable a 911 m2. En concret, s’ha
ampliat la zona en la modalitat street i s’han incorporat rampes,
escales, sots, baranes, així com plànols inclinats. També s’ha
habilitat una zona amb dos bowls interconnectats per practicar
la modalitat de rampa.
L'Ajuntament ha apostat per la millora de les pistes d’skate amb
l'objectiu de centralitzar la pràctica d'aquest esport en un únic
espai a la ciutat, evitar que es practiqui en llocs poc adients que
provoquen queixes ciutadanes i evitar també desperfectes del
mobiliari urbà. D'aquesta manera, els aficionats a aquest esport
disposen d'un espai a la ciutat específicament dissenyat per
gaudir d'aquesta activitat.
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l'opinió
Josep Lluís Fernández Burgui
Portaveu del Grup Municipal de CiU

Convergència i Unió,
el vot de la il·lusió
Quan llegiu aquestes ratlles quedarà menys d’un mes per al 28 de
novembre, data de les eleccions al Parlament, i quedarà poc perquè el canvi a Catalunya i el seu Govern sigui realitat. Un canvi que
va més enllà de les persones, un canvi que vol ser d’actituds, de
principis, de maneres de fer, de projecte, de mentalitat i lideratge.
Catalunya necessita un govern fort i sòlid amb un projecte serè i
constructiu per combatre la crisi i aixecar Catalunya econòmicament, i no una suma de dèries partidistes com ha estat el tripartit.
La nostra comarca, el Baix Llobregat, és una de les comarques
que pateix més durament la crisi econòmica. Hem d’aturar aquest

Joan Grisó Nieto
Portaveu del Grup Municipal Socialista

El darrer pressupost del
mandat 2007-2011
El pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2011 és el darrer
pressupost del mandat de l’actual Equip de Govern. Com en anys
anteriors, segueix la línia política marcada des de l’inici del mandat,
l’any 2007, amb l’afegit que encara té més en compte l’actual
conjuntura econòmica, que també afecta les finances locals.
La bona gestió del PSC al capdavant de l’Ajuntament queda palesa
en veure l’estat dels comptes. Es preveu tancar l’exercici amb
un petit superàvit i es manté la ràtio d’endeutament per sota del
65%, molt lluny del 110% que estableix el límit legal (incrementat
excepcionalment el 2010 al 125%) i molt millor que la situació que el
PSC va trobar en arribar a l’alcaldia el 2003.
El pressupost per a l’exercici 2011 prioritza la despesa social, el
foment de l’ocupació i de l’activitat econòmica, i manté els criteris

Jordi San José i Buenaventura
Portaveu d’ICV-EUiA

Prioritats socials i ambientals
d’un govern amb ICV-EUiA
Entrada a Sant Feliu pujant per Manso: promoció d’habitatges
socials. Amb les lleis d’habitatge del govern d’esquerres, un 40%
de les noves promocions. Abans, un 10%. El conseller responsable
és d’ICV i veí de Sant Feliu, Francesc Baltasar.
Barri del Mas Lluí: Collserola, declarat Parc Natural. Una
realització del govern d’esquerres. Abans, ni estava previst. La
responsabilitat de Medi Ambient és d’ICV-EUiA.
Baixant a la Salut i Can Calders: Llei de barris. Amb un govern
d’esquerres, inversions de milions d’euros als barris treballadors.
Abans, amb comptagotes. La Llei de barris marca la diferència
entre un govern de base social treballadora i un govern de dretes.

XX || el
20
el butlletí
butlletí

de congelació de la despesa de personal. Per segon any consecutiu
s’augmenta la partida destinada als ajuts socials de les famílies que
pateixen les conseqüències de la crisi econòmica. En el pressupost
del 2010 es va augmentar aquesta dotació en un 16% i ara novament
s’augmenten els recursos: un 12% els ajuts socials i un 15% els ajuts
urgents. Alhora, cal destacar l’increment del suport al teixit associatiu
de la ciutat, recuperant part de la reducció que es va haver d’aplicar
l’any passat.
Gràcies a la bona gestió del PSC, l’execució del Pla d’inversions del
mandat (PIM) ha estat d’un 58% per sobre del que estava previst
inicialment. Durant el mandat s’han invertit 54 milions d’euros, xifra
molt superior als 34 milions de previsió inicial. Destaca especialment
la inversió en equipaments, tant en la creació de nous com en la
rehabilitació i millora dels existents, com ara l’adquisició de la Sala
Ibèria, la construcció del nou Arxiu Comarcal, el pavelló poliesportiu
de les Grases o les escoles bressol Patufet i Fàbregas.
Per acabar el mandat i donar compliment als compromisos adquirits
en el PAM, l’any vinent continua un alt nivell d’inversió en l’espai
públic. El PSC vol situar aquesta ciutat allà on ens mereixem tots i
totes. Encara queden mancances i necessitats no cobertes, però per
sort som ja molt lluny de les mancances que teníem a la ciutat quan
governava Iniciativa.

Barri de Falguera: ampliació de la depuradora, orientada a
la recuperació i la reutilització. Amb la nova dessalinitzadora del
Prat, formem part d’una nova política de l’aigua, amb garantia de
subministrament sostenible. Abans, indecisió i transvasaments que
arruïnen el nostre camp. La política d’aigües també depèn d’ICVEUiA.
Barris Centre, Mas Lluí i Roses: inversió com mai en escoles
públiques. La Generalitat d’esquerres ha fet les escoles Martí i Pol
i Nadal, i remodelarà l’escola Pau Vila. Abans, les escoles públiques
les havia de fer l’Ajuntament (Falguera, Espriu). L’educació marca la
diferència entre un govern que prioritza els serveis públics i un que
afavoreix la iniciativa privada.

procés de decadència que ens ha portat a patir un 18% d’atur,
que és del 40% entre els joves, i el 30% de fracàs escolar. El Baix
Llobregat necessita un govern amic de l’activitat econòmica i que
sigui capaç de posar en marxa els engranatges per generar riquesa
i ocupació: posar les condicions perquè es torni a crear feina, i que
la gent que es vol guanyar la vida pugui fer-ho.
Els santfeliuencs i santfeliuenques tenim l’oportunitat de fer arribar
la nostra veu al Parlament a través del candidat santfeliuenc Jaume
Mañosas, regidor del grup municipal de CiU. Des d’aquí us volem
demanar el vostre suport i la vostra empenta perquè Sant Feliu de
Llobregat i el Baix Llobregat tinguin veu al Parlament.
Mentre d’altres apel·len al vot de la por: la por al PP, la por als independentistes…, des de CiU volem apel·lar al vot de l’esperança i la
il·lusió. Comptem amb tu!

Sergio Jiménez Cervera
Portaveu del Grup Municipal del PP

Alicia Sánchez Camacho es
sinónimo de prosperidad
Muy pronto los sanfeliuenses deberemos decidir quien nos va a
gobernar en la Generalitat durante los próximos cuatro años.
Ante la nefasta gestión del tripartito durante estos ocho años y la
radicalización nacionalista de CIU la única alternativa está en el
Partido Popular.
Alicia Sánchez Camacho, nuestra candidata es la opción más sensata pues nosotros vamos a resolver los problemas que realmente
preocupan a los catalanes.
De momento el tripartit ha conseguido que perdamos el ranking que
encabezaba Cataluña en crecimiento económico, medidas dictato-

riales como prohibir los toros y multar con 10.000 € a los comerciantes que no rotulan en catalán, circular a 80 km/h con el único
propósito de recaudar más y más, privar a los padres de libertad en
la elección de la lengua vehicular para la educación de sus hijos por
no hablar del Impuesto de Donaciones y Sucesiones que en comunidades gobernadas por el PP no se paga y que en Cataluña supone
que una pobre viuda tenga que vender la propiedad heredada por la
imposibilidad económica para pagar el impuesto. También es intolerable que un joven, por vivir en nuestra comunidad, pague de media
5.000 € más que otro joven que vive en cualquier comunidad del
PP, al escriturar su primera residencia. Con el tripartit paga un 5%
de Impuesto de Transmisiones y con el PP un 0,1.
Y podría seguir enumerando pero creo que ya es suficiente para
aclarar un poco las ideas de los ciudadanos de Sant Feliu y ha quedado claro que el PP es el único partido en la actualidad capaz de
solucionar los problemas reales de los catalanes.

Carles Soriano
Portaveu del Grup Municipal d’ERC

Adéu al soterrament?

El fet de seguir formant part d’Espanya ens continua passant
factura. És coneguda i notòria la mala gestió que el govern
Zapatero està duent a terme per sortir de la crisi.

I per completar una ruta del dia a dia i de tothom: nou
hospital comarcal. Un hospital públic, proper i de qualitat. Abans,
van tenir el solar cedit més de 30 anys sense posar ni la primera
pedra.

A la mala gestió hem d’afegir-hi la discriminació continuada i
reiterativa pel que fa a la inversió de l’Estat a Catalunya. En aquest
cas, hem d’assenyalar el soterrament de les vies del tren de
Sant Feliu com una infraestructura que fa anys que l’Estat hauria
d’haver realitzat i no ha fet, entre altres motius resulta que per la
via dels impostos els santfeliuencs ja l’hem pagat més d’un cop.

El 28 de novembre, el tema principal no és cap bandera. Com el
29-S, és avançar o retrocedir en els drets socials i quotidians de
les classes mitjana i treballadora. El dia 28 de novembre, govern
d’esquerres, amb ICV-EUiA.

El soterrament de les vies del tren és una infraestructura
inajornable per les necessitats de Sant Feliu, ja que parteix la
ciutat en dues parts. Cal tenir present que cada any hem de
lamentar accidents mortals.

El passat 6 d’octubre, el diputat d’Esquerra Joan Tardà en sessió
al Congrés dels Diputats va preguntar al govern Zapatero sobre
la situació del soterrament. Les noticies que ens arriben des de
Madrid són desesperants, ja que en el tràmit actual no hi ha cap
partida nominal als pressuposts de l’Estat que faci referència al
soterrament.
Aquest fet és molt greu: després de més de 30 anys de
reivindicacions ciutadanes, veiem que això pot provocar
l’endarreriment sine die.
Veient aquesta situació, el diputat Joan Tardà ha presentat un
esmena per valor de 106 milions als pressupostos de l’Estat.
Esperem que tant el PSC com CiU donin suport a la nostra
proposta per tal que el projecte no s’aturi.
Ara cal una resposta contundent, un lideratge fort i la unitat de
tots els grups municipals per tal que el Govern de l'Estat espanyol
rectifiqui. En aquest sentit des d’Esquerra sempre defensarem els
interessos de Sant Feliu.
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entrevista
Entrevistem Mario Sánchez García
president de l’associació d’art urbà Kaligrafics

‘Estem aconseguint que la gent vegi els
grafits com a art i no com un acte vandàlic’

Mario Sánchez, àlies L’Eriçó, presideix l’associació Kaligrafics de Sant Feliu des de 1996. Té 34 anys, fa d’operador logístic
d’una empresa que treballa per a la SEAT, però des de ben petit la seva passió ha estat el dibuix. La seva mare sempre el va
encoratjar a presentar-se a concursos de barri i a explotar la seva vena artística. Als 13 anys va fer el seu primer grafit i ara
dedica cinc hores del dia al seu hobby. Sempre porta a sobre un llibre de grafits, un black book, perquè segons ell qualsevol
moment és bo per dibuixar. Alguns d’aquests dibuixos després els trasllada a paret, però bàsicament són records, i ja té
dotze llibres plens. Mario en va aprendre al carrer amb els amics, i ara organitza tallers i activitats per ensenyar als joves
aquest art urbà.

Com sorgeix la idea de l’associació?
Tot va començar l’any 1994, quan un
col·laborador de Ràdio Sant Feliu va crear
un programa de rap que jo presentava
i on ell feia de tècnic de so. En aquella
època editàvem junts una petita revista
en blanc i negre sobre grafits al Baix
Llobregat i la repartíem en concerts i
altres esdeveniments. Com que no teníem
diners, ens vam posar en contacte amb
l’Ajuntament per aconseguir una subvenció
per fer fotocòpies i poder seguir editant la
revista. L’Ajuntament ens va donar alguns
diners per al projecte i els vam destinar a
comprar material. A partir d’aquell primer
contacte, un tècnic de l’Ajuntament ens va
suggerir la idea de crear una associació i
aquest impuls va ser decisiu.
I d’aquí neix primer K-ligraphixxx i
després Kaligrafics. Per què el nom?
Entre els grafiters internament ens anomenem ‘escriptors’, perquè fem cal·ligrafia,
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escrivim a les parets però amb majúscula.
La firma és el segell, els grafiters signen amb
el seu nom o el del grup perquè la resta els
reconegui. És una manera de marcar la teva
zona, el teu territori. De fet, als països anglosaxons es coneixen amb el nom de writters
i aquest nom ja està institucionalitzat. D’aquí
va sorgir el primer nom de l’associació, i
aquest any l’hem simplificat perquè K-ligraphixxx resultava massa complicat.
Quins són els objectius de
l’associació?
Des del principi la nostra principal motivació
va ser aconseguir que les persones que
fan grafits poguessin tenir tranquil·litat per
pintar i que ho poguessin compartir sense
que estigués mal vist. Volíem que la gent
ho percebés com a art, com alguna cosa
constructiva i no com un acte vandàlic. Un
altre dels objectius és organitzar tallers,
esdeveniments, concerts i exhibicions de
grafits, perquè fer grafits de forma assídua
és molt car i volem que tothom qui ho vulgui

tingui accés a aquest art, que els diners no
siguin una excusa per no fer grafits.
Com funciona Kaligrafics?
Nosaltres no entenem l’associació com un
ens estructurat i molt ben organitzat, sinó
com una manera de reunir els amics, pintar
junts i fer-ho bé. De tota manera, a la Junta
hi ha un president i un tresorer, perquè som
una entitat sense ànim de lucre i rebem
alguna subvenció per part de l’Ajuntament.
Amb aquests diners organitzem les activitats
i comprem el material, però cap de nosaltres
no cobra. Un cop a la setmana com a mínim
ens reunim al Casal de Joves, però en funció
del calendari dels projectes ho hem de fer
més sovint.
Quants membres hi ha i quin perfil
tenen?
Actualment som tretze membres, però
és complicat que ens trobem tots, com a
màxim coincidim sis. El perfil dels associats

són joves d’entre 18 i 25 anys, estudiants
universitaris o de mòduls, alguns treballen
i d’altres estan a l’atur. L’associació està
oberta a nous membres, i no han de pagar
res per entrar, només han d’estar disposats
a col·laborar en allò que puguin. A la
llarga els grafiters adquireixen una tècnica
i, per exemple, un alumne dels tallers de
l’any passat s’ha fet membre de la nostra
associació i aquest any col·labora a impartir
els tallers.
En què consisteixen els tallers?
Són tallers gratuïts que fem al Casal de
Joves i estan dirigits a majors de 13 anys
del municipi i també de fora. Aquest mes,
dos dies a la setmana a la tarda estem fent
un taller de grafit, on donem informació i fem
pràctica des de la realització de l’esbós fins
a la finalització del treball, els donem idees i
dibuixem amb ells. Els alumnes tenen moltes
inquietuds i nosaltres els assessorem de
com i a quines instal·lacions es poden fer
grafits de forma legal, on poden comprar
pintures, etc. Un cop acabi aquest taller se’n
farà un per pintar gorres i un altre per pintar
quadres petits. A part d’aquests tallers, al
juliol en vam fer un d’un cap de setmana a la
pista de lleure de la riera de la Salut.
Quins projectes heu dut a terme fins
ara a la ciutat?
Aquest any hem fet el projecte Ciutat de
les Roses, que ha consistit a decorar la
façana del Casal de Joves amb un grafit
de grans dimensions inspirat en la figura
del roserista Pere Dot. També hem pintat la
zona infantil del parc Nadal amb un trenet
i dibuixos dels personatges coneguts pels
infants. Aquest projecte, que ha agradat

molt, va ser escollit pels nens i nenes entre
tres projectes proposats durant les Festes
de Primavera. A més, des de fa tres anys
organitzem el Válvulas y Ritmos, una iniciativa
que combina grafit i música i que abraça els
quatre elements del hip-hop (el discjòquei,
l’escriptor, el breaker i el mestre de
cerimònies). Durant les Festes de Primavera
sempre som a la Firajoc, aquest any vam
fer una exhibició i vam ensenyar els nens i
nenes a pintar gorres. També hem decorat
les parets de la plaça del Casal de Joves, un
projecte que es va iniciar durant la Setmana
Jove i que s’anomena Colors. El vam fer amb
els alumnes dels tallers de Kaligrafics en estil
lliure, el que anomenem art atac, que vol dir
‘fes el que et surti, fes el millor que saps fer’,
coses fàcils però vistoses.
Heu tingut alguna reacció sobre els
vostres treballs?
Sí, recordo especialment el comentari d’una
persona gran que va conèixer en Pere Dot i
que quan estàvem pintant la façana del Casal
va venir expressament i ens va dir que feia
molts anys que no tenia les sensacions que
li produïa veure aquest grafit i que li portava
molt records. L’home estava molt emocionat
i per nosaltres aquest va ser un elogi molt
bonic. Una altra persona de l’associació
Amics de les Roses i que viu davant del
Casal ens va facilitar material molt valuós per
poder reproduir la figura de Pere Dot. També
n’estava molt agraït i ens va dir que el resultat
era molt bonic i molt interessant. En general,
tothom n’està encantat i ningú no pensa
que això pugui estar fet amb esprai, perquè
no és el típic grafit, és com una foto. Durant
aquella setmana era un perill, perquè tothom
es parava amb els cotxes a admirar com el
pintàvem. El projecte del parc Nadal també

‘Ara és un bon
moment per al grafit,
la gent comença
a comprendre’ls
gràcies al suport i
al reconeixement
institucional’
ha tingut molt bona acollida i esperem que
tingui continuïtat en altres espais infantils.
Actualment esteu treballant en el
Projecte de ciutat. En què consisteix?
Des de Kaligrafics estem fent de mediadors
entre els grafiters i la ciutadania. Amb
l’Ajuntament estem fent una estructuració
de les parets de la ciutat per evitar que
els grafiters firmin i pintin a llocs on no es
pot fer i, per tant, per evitar que es facin
actes vandàlics. L’esborrany del projecte
inclou tres categories: la paret lliure, on es
podrà pintar a qualsevol hora; les parets
que requereixen un permís en funció d’un
projecte concret, que es concedirà segons
el lloc i les dates proposades; i les parets
o façanes d’edificis públics, com camps de
futbol, parcs, ponts, túnels subterranis o els
interiors de l’Ajuntament. Aquesta categoria
és de temàtica concreta i es farà per
encàrrec. L’Ajuntament té la voluntat de tirar
endavant el conveni, i en principi se signarà
el 2011. Aquest suport i reconeixement
institucionals estan ajudant molt a fer que
la gent comenci a comprendre els grafits i
a percebre’ls com quelcom més artístic. El
Projecte de ciutat s’emmarca en el circuit
d’art urbà, que és una iniciativa municipal
per impulsar les manifestacions artístiques a
l’espai públic i per acostar l’art al conjunt de
la ciutadania.
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