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La línia d’autobús 
L10 arriba fins a 
Sant Feliu

Consell Comarcal i Ajuntament signen un 
conveni per garantir el transport adaptat a 
les persones amb mobilitat reduïda

Es redueix dels 
65 als 62 anys 
l’edat per sol·licitar 
el carnet rosa 
metropolità

transport

La línia d’autobús L10 ha ampliat el seu recorregut des de Sant 
Just Desvern fins a l’estació Consell Comarcal del Trambaix, a 
Sant Feliu, amb la incorporació de tres noves parades d’autobús. 

La parada d’origen i final de l’L10, a l’extrem nord, està situada 
davant del tanatori de Sant Just Desvern. Per millorar l’oferta de 
transport públic se n’ha prolongat l’itinerari per l’avinguda de la 
Riera i pel carrer de Balmes fins a l’estació Consell Comarcal 
del Trambaix, al costat de la rotonda de la carretera de Laureà 
Miró. 

D’aquesta manera es millora la connexió dels carrers més 
allunyats del polígon sud-oest de Sant Just amb l’estació del 
tramvia, i milloren també les alternatives de transport públic de 
la ciutadania, tant de les persones que viuen a prop d’aquesta 
estació com d’aquelles que vénen de més lluny amb el Trambaix 
o amb altres mitjans de transport públic, i que s’han de desplaçar 
cap al polígon o al centre de Sant Just.

Fins aquesta modificació, l’itinerari de la línia d’autobús L10 
discorria pels municipis del Prat de Llobregat, l’Hospitalet, 
Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí i acabava a Sant Just 
Desvern.

En el ple de març es van aprovar dos convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Feliu i el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
que garanteixen la continuïtat durant l’any 2011 dels serveis de transport adaptats, tant fixes com esporàdics, adreçats a les persones 
de Sant Feliu amb mobilitat reduïda.

Els convenis estableixen que el Consell Comarcal finança un 78% dels costos dels serveis de transport a Sant Feliu mentre que 
l’Ajuntament n’aporta el 22% restant.

Els usuaris potencials del servei de transport adaptat han de disposar del certificat  de reconeixement de disminució i tenir limitacions 
greus de mobilitat, o bé tenir algun trastorn greu de conducta que els impossibiliti l’ús d’un transport públic. 

Les persones que vulguin beneficiar-se dels serveis de transports adaptats han de sol·licitar-ho als Serveis Socials de l’Ajuntament, a 
Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1).

Els ciutadans i ciutadanes empadronats a Sant Feliu que tinguin 
62 anys ja poden sol·licitar el carnet rosa metropolità. Aquest 
carnet permet viatjar gratuïtament o amb tarifa reduïda en 
diferents transports públics, com ara: línies d’autobús de TMB, 
Ferrocarrils de la Generalitat, metro, Trambaix, Trambesòs o els 
serveis regulars de diferents empreses de transport, com ara 
Soler i Sauret, responsable, entre d’altres, dels busos urbans de 
Sant Feliu. Fins ara, a Sant Feliu, només podien aconseguir el 
carnet rosa metropolità les persones empadronades a la ciutat 
més grans de 65 anys.

Hi ha dues modalitats de carnet rosa metropolità: la targeta 
rosa metropolitana, que permet viatjar gratuïtament en els 
transports públics citats anteriorment, i la targeta T-4, que 
ofereix un descompte del 50% en el cost de la targeta de 10 
viatges. En qualsevol cas, la concessió d’una o altra targeta 
està condicionada a la situació econòmica de la unitat familiar 
de la persona sol·licitant. Així, en les famílies d’un únic membre, 
els ingressos han de ser iguals o inferiors a 1.065,2 € al mes.

Per obtenir més informació i presentar la sol·licitud, cal adreçar-
se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1), de dilluns a 
divendres, de 8 a 20 h.

Assessors Fiscals
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ciutat

27 àrees de joc infantils i 25 zones esportives 
per gaudir de la ciutat 

 1 PARC DEL LLOBREGAT
 2 PL. RAFAEL ALBERTI
 3 PL. DEL CONSELL D’INFANTS
 4 PL. DE FELIP ALCÁNTARA
 5 PARC FALGUERA
 6 PL. FALGUERA
 7 PL. SANT JOAN
 8 PL. LLUÍS COMPANYS
 9 PARC NADAL
 10 PL. DE CAN MAGINÀS
 11 PL. VINYA DEL PUNTAIRE
 12 PL. DE LA SALUT
 13 C/ JOAN FUSTER
 14 C/ DE JOAN GARCIA NIETO
 15 RIERA DE LA SALUT
 16 PL. DE LES ROSES
 17 C/ SANTA CREU  
 18 PARC TORRE DELS ROSERS 
 19 PL. FRANCESC MACIÀ
 20 PL. DE FRANCESC FERRER I  
  GUÀRDIA 

 21 C/ DE MAS LLUÍ  
 22 PL. DE VILLENEUVE-LE-ROI 
 23 PARC LLORENÇ SANS AMB
  C/ JOANA RASPALL
 24 PARC EUROPA  
 25 C/ CARLES BUÏGAS 
 26 PARC MESTRE ESTEVE
 27 C/ DE JAUME BALMES

Amb l’arribada del bon temps, els santfeliuencs i santfeliuenques 
passen estones més llargues al carrer i gaudeixen més dels parcs, 
àrees de joc, instal·lacions esportives i zones a l’aire lliure. A Sant 
Feliu, hi ha una àmplia oferta d’aquests espais oberts a tota la 
ciutadania.

Àrees de joc infantils: Hi ha 27 parcs infantils a l’aire lliure 
concebuts perquè els més petits juguin i comparteixin bons 
moments amb amics i familiars. Totes les àrees disposen de 

tanques de fusta a l'entorn del perímetre de joc, així com paviment 
de cautxú i sauló al terra. Els diferents espais estan senyalitzats 
amb rètols en els quals s’identifiquen les franges d'edat adients 
per a cada zona de joc. 

Zones esportives: Infants, joves, adults i gent gran tenen multitud 
d’opcions per practicar diferents esports a l’aire lliure sense sortir 
de la ciutat. 

Àrea de 2 a 6 anys

Àrea de 6 a 12 anys

Àrea de majors de 6 anys

ZONES ESPORTIVES

 1 PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS JUAN CARLOS NAVARRO
 2 PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS ANDREY XEPKIN
 3 CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL LES GRASES
 4 CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL FALGUERA
 5 CAMP DE FUTBOL ESTADI MUNICIPAL D’ATLETISME
 6 ESTADI MUNICIPAL D’ATLETISME
 7 COMPLEX MUNICIPAL DE PISCINES
 8 PISCINA MUNICIPAL DE L’ESCORXADOR
 9 PAVELLÓ ESCOLAR FALGUERA
 10 PAVELLÓ ESCOLAR NADAL
 11 PAVELLÓ ESCOLAR PAU VILA
 12 PISTA DE LLEURE ESPORTIU DE LES GRASES 
 13 PISTA DE LLEURE ESPORTIU DE CAN CALDERS
 14 PISTA DE LLEURE ESPORTIU PL. CONSELL D’INFANTS
15 SKATEPARK MUNICIPAL
 16 PISTES DE PETANCA LA SALUT
 17 PISTES DE PETANCA PARC DEL LLOBREGAT
 18 PISTES DE PETANCA SANT JOSÉ
 19 TENNIS TAULA DEL PARC 8 DE MARÇ
 20 TENNIS TAULA DEL C/ JOAN GARCIA NIETO
 21 CISTELLES DE BÀSQUET DEL PARC DEL 8 DE MARÇ
 22 CISTELLES DE BÀSQUET DE LA PL. CASAL DE JOVES

ESPAIS ESPORTIUS PER A LA GENT GRAN

 23 CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
 24 PL. CONSELL INFANTS 
 25 PARC DE SALUT DEL C/ SOL

ÀREES DE JOC INFANTILS
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educació

Educació infantil, primària i secundària

La campanya d’escolarització per al curs 2011-2012 es va posar en 
marxa a la nostra ciutat el mes de gener amb l’inici de les jornades 
de portes obertes a les escoles d’infantil, primària i secundària, que 
es van celebrar entre el 18 de gener i el 2 de febrer. Les sessions 
de portes obertes ofereixen a les famílies l’oportunitat de conèixer de 
primera mà els projectes educatius dels centres, així com les seves 
instal·lacions i serveis. 

La preinscripció es va realitzar del 14 al 25 de febrer i les llistes 
provisionals amb el barem de punts atorgats es van publicar el 23 

de març. El 2 de maig surten publicades les llistes definitives on 
s’informa del centre al qual ha estat assignat cada infant. El darrer 
pas del procés és la matriculació definitiva de l’alumne directament 
al centre assignat, que enguany es podrà fer del 6 al 10 de juny. 

Campanya d’escolarització per al curs         
2011-2012 a escoles, instituts i escoles bressol

Escoles bressol municipals

Les jornades de portes obertes a les quatre escoles bressol municipals 
es van realitzar entre el 24 de març i el 6 d’abril. Pel que fa al període 
per fer la preinscripció dels infants, aquest serà del 3 al 13 de maig. 

La presentació de les sol·licituds de plaça es pot fer presencialment o 
per Internet. En cas de fer-ho presencialment, cal anar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, ubicada a l’Ajuntament (pl. Vila, 1), sol·licitant 
cita prèvia al telèfon 93 685 80 01 – 93 685 80 02 o per Internet. 
Molt més àgil és fer la preinscripció per Internet a través de 
www.santfeliu.cat/educacio. L’únic requisit en aquest cas és estar 
empadronat a Sant Feliu i disposar de la identificació prèvia que facilita 
l’Ajuntament o bé tenir DNI electrònic, certificat idCAT o certificat de 
la FNMT. 

Les llistes amb el barem de punts es publicaran el 20 de maig al 
Departament d'Educació i Infància, a Can Ricart (pl. Lluís Companys, 
1). En cas de voler fer alguna reclamació, les famílies disposaran 
dels dies 23, 24 i 25 de maig. El mateix dia 25, a les 12 h, a l’Auditori 
del Palau Falguera, es farà el sorteig del número a partir del qual es 
prioritzaran les sol·licituds empatades a punts. Es tracta d’un acte 
públic, obert a tota la ciutadania.

La llista definitiva amb els alumnes admesos a les diferents escoles 
bressol municipals es publicarà l’1 de juny, a les 12 h, al Departament 
d’Educació i Infància. I per últim, la matriculació dels infants es farà 
del 6 al 10 de juny, directament a la seu de l’escola bressol on s’hagi 
obtingut una plaça. Per evitar cues i agilitzar els tràmits, cal sol·licitar 
cita prèvia per a fer la matriculació. Les sol·licituds es poden fer de l’1 
al 9 de juny per Internet, trucant per telèfon (93 685 80 01 – 93 685 80 02) 
o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a Can Ricart.

L’institut Olorda impartirà el curs vinent 
el batxillerat d’Arts

L’oferta de secundària a Sant Feliu presenta una important novetat 
per al curs vinent. I és que l’institut públic Olorda oferirà el batxillerat 
d’Arts Plàstiques i el Disseny, una opció que al Baix Llobregat fins ara 
només s’impartia als instituts Pompeu Fabra de Martorell, Mestres i 
Busquets de Viladecans, Camps Blancs de Sant Boi i Maria Aurèlia 
Campmany de Cornellà. De fet, al Baix Llobregat, davant el dèficit 
d’oferta d’aquesta opció del batxillerat, molts alumnes es veien 
obligats a matricular-se en centres de Barcelona.

El batxillerat d’Arts potencia l’aprenentatge de la interpretació i la 
producció d’imatges amb codis visuals, artístics i tècnics a través dels 
mitjans tecnològics i graficoplàstics tradicionals i contemporanis. 
S’estudia la importància de la cultura de la imatge en la societat 
actual, així com el patrimoni artístic i cultural. Entre les assignatures 
que fan els alumnes hi ha dibuix tècnic, dibuix artístic, disseny, cultura 
audiovisual, història de l’art i música.

L’institut Olorda atraurà especialment als nois i noies de Sant Feliu, 
però també als de poblacions properes com Esplugues, Cornellà, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Molins de Rei, El Papiol, 
Corbera, Vallirana o Sant Vicenç dels Horts, ja que tenen una bona 
comunicació amb el centre a través de mitjans de transport públics. 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
• Preinscripció: del 3 al 13 de maig
• Publicació llistes baremades: 20 de maig 
• Període de reclamacions: 23, 24 i 25 de maig  
• Publicació del número del sorteig:  25 de maig  
• Llistes definitives: 1 de juny 
•  Període de matriculació: 6 al 10 de juny

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
• Llistes definitives: 2 de maig  
• Període de matriculació: del 6 al 10 de juny 

Cada any, una part de les famílies amb infants i joves de la ciutat han de buscar un centre d’ensenyament, ja sigui escola 
bressol, col·legi o institut, on puguin anar els seus fills i filles de cara al curs vinent. Comença aleshores un procés que 
s’inicia amb les jornades de portes obertes i la preinscripció i que culmina amb la matriculació dels alumnes als centres 
adjudicats. En el següent reportatge, es recullen les dates dels últims passos del procés d’escolarització que queden 
pendents en les diferents etapes educatives.

A Sant Feliu, per al proper curs 2011-2012 s’ofereixen 474 places de P3 a les escoles públiques i concertades, 229 places per 
accedir a primer d’ESO i 226 places a les escoles bressol municipals.
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Variada oferta d’activitats per a aquest estiu

estiu

L’Ajuntament de Sant Feliu organitza diferents activitats per a aquest estiu dirigides tant als 
més petits com a la gent gran de la ciutat

Pel que fa als campus esportius, l’oferta inclou diferents 
modalitats esportives. Així, hi ha dos campus de futbol, 
organitzats per l’Ajuntament i per la Penya Blanc-i-blava de Sant 
Feliu, respectivament, dirigits a infants a partir de 5 anys. També 
s’imparteixen els campus de bàsquet d’iniciació i de tecnificació, 
a càrrec del Club Bàsquet Santfeliuenc; el campus d’handbol, 
organitzat pel Club Handbol Sant Llorenç, obert a nois i noies de 
6 a 15 anys; el de gimnàstica rítmica, del Club Rítmica Sant Feliu, i 
el campus del Complex Municipal de Piscines, per a infants i joves 
de 3 a 14 anys. 

CAMPUS MUNICIPAL DE FUTBOL
EDATS: de 5 a 15 anys
DIES: del 27 de juny al 22 de juliol
HORARI: de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h
INSTAL·LACIÓ: camp municipal de futbol de les Grases
INSCRIPCIONS: del 16 de maig al 10 de juny al Pavelló 
Municipal Andrey Xepkin
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h, i dimarts i
dijous de 17 a 19.30 h
PER A MÉS INFORMACIÓ: tel. 93 685 80 29
ORGANITZACIÓ: Ajuntament de Sant Feliu, Santfeliuenc FC, 
AE CFA Sant Feliu, Penya Barcelonista de Sant Feliu i Penya 
Barcelonista Iniesta 24

CAMPUS DE FUTBOL
EDATS: nascuts entre el 1998 i el 2006
DIES: del 27 de juny al 15 de juliol
HORARI: de 9 a 13 h i de 14.15 a 17 h. Hi haurà servei
d’acollida de 8.30 a 9 h
INSTAL·LACIÓ: Estadi Municipal d’Atletisme
INSCRIPCIONS: de dimarts a diumenge de 19 a 22 h,
al local de la Penya Blanc-i-blava (c/ Joan Maragall, 8, bxs.)
PER A MÉS INFORMACIÓ: tel. 652 859 888
esportivapbb.santfeliullob@gmail.com
ORGANITZACIÓ: Penya Blanc-i-blava de Sant Feliu -
XEF RCD Espanyol

CAMPUS DE BÀSQUET
DIES: del 27 de juny al 29 de juliol
HORARI: de 9 a 13.30 h i de 15 a 18 h
Servei d’acollida de 8.30 a 9 h
ORGANITZACIÓ: CB Santfeliuenc
CAMPUS D’INICIACIÓ
EDATS: nascuts entre el 1997 i el 2003
INSTAL·LACIÓ: Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro
CAMPUS DE TECNIFICACIÓ
EDATS: nascuts entre el 1992 i el 1996
INSTAL·LACIÓ: pavelló de l’escola Nadal
INSCRIPCIONS: dimarts i dijous de 17 a 19.30 h, 
al Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro
PER A MÉS INFORMACIÓ:  tel. 93 114 25 55
www.cbsantfeliuenc.com

CAMPUS D’HANDBOL
EDATS: nascuts entre el 1997 i el 2005
DIES: del 27 de juny al 29 de juliol
HORARI: de 9 a 13 h i de 14.30 a 17 h
INSTAL·LACIÓ: Pavelló Municipal Andrey Xepkin
INSCRIPCIONS: del 30 de maig al 17 de juny al Pavelló 
Municipal Andrey Xepkin
PER A MÉS INFORMACIÓ: tel. 645 171 709
ORGANITZACIÓ: Club Handbol Sant Llorenç

CAMPUS DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
DIES: del 27 de juny al 15 de juliol en horari de 9 a 17 h
i del 18 al 29 de juliol en horari de 9 a 13 h
INSTAL·LACIÓ: pavelló de l’escola Falguera
PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: tel. 696 616 359 
i 650 872 028, ritmicasanfe@hotmail.com
ORGANITZACIÓ: Club Rítmica Sant Feliu

CAMPUS DEL COMPLEX MUNICIPAL DE PISCINES
EDATS: de 3 a 14 anys
DIES: del 27 de juny al 29 de juliol
HORARI: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h. Menjador de 13 a 15 h;
acollida de 8 a 9 h i de 17 a 18 h
INSCRIPCIONS: de l’11 d’abril al 3 de juny al Complex 
Municipal de Piscines. Horari d’inscripció: de dilluns a divendres 
de 6.30 a 22 h, i dissabtes de 8 a 21 h
PER A MÉS INFORMACIÓ: Complex Municipal de Piscines
(c/ Montserrat, s/n). Tel. 93 666 14 44, www.elcomplex.es
ORGANITZACIÓ: Club Natació Sant Feliu

El dilluns 27 de juny es posaran en marxa els casals d’estiu dels 
esplais i els campus esportius adreçats als infants i joves de la ciutat. 
El Club d’Esplai Diversitat Lúdica i el Club d’Esplai Sant Feliu són 
els responsables d’organitzar els casals d’estiu a la ciutat, que es 
duran a terme a les escoles Nadal i Monmany entre el 27 de juny 
i el 29 de juliol. Els casals s’adrecen a infants i joves d’entre 3 i 17 
anys i proposen activitats lúdiques i esportives, excursions i sortides 
culturals.

CASALS D’ESTIU DELS ESPLAIS A LES ESCOLES
INSCRIPCIONS: del 2 al 31 de maig
PER A MÉS INFORMACIÓ: Club d’Esplai Diversitat Lúdica
(c/ Agustí Domingo, 11) - tel. 93 632 57 88
diversitatludica@esplai.org - www.diversitatludica.cat/
Club d’Esplai Sant Feliu (Centre Cívic Roses, c/ Tibidabo, s/n) 
tel. 93 6667450 - esplaisantfeliu@gmail.com
www.clubesplaisantfeliu.com

La Piscina Municipal de l’Escorxador 
obre l’11 de juny
El dissabte 11 de juny, la Piscina Municipal de l’Escorxador iniciarà la 
temporada d’estiu 2011, que finalitzarà el diumenge 4 de setembre. 
Les instal·lacions estaran obertes al públic de dilluns a divendres 
d'11 a 19 h, i dissabtes, diumenges i festius d'11 a 19.30 h. A partir 
del 6 de juny i fins al 5 d’agost, es podran adquirir els abonaments 
mensuals i de temporada a les mateixes instal·lacions de la Piscina 
de l’Escorxador, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. 
Per a més informació cal trucar al 93 666 12 92.

Activitats d’estiu per a la gent gran
Des del programa municipal de la gent gran també s’han programat 
tot un ventall d’activitats diverses per gaudir de l’estiu. Així, del 
4 al 29 de juliol durant els matins la gent gran de la ciutat tindrà 
l’oportunitat de participar en tallers de manualitats, fer caminades, 
visites culturals, entrenament de la memòria i coneixement de 
l’entorn. Les activitats són gratuïtes excepte les visites culturals, ja 
que caldrà pagar el preu de la visita guiada i del transport. Per a més 
informació i inscripcions, cal dirigir-se al Casal Municipal de la Gent 
Gran (c/ Pi i Margall, 45) qualsevol dia de 9 a 13 h i de 17 a 20 h, o 
bé trucar al 93 632 51 59.
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Sant Feliu participa en les VI Jornades del 
Patrimoni del Baix Llobregat

Sant Feliu va ser un dels municipis participants en les VI Jornades 
del Patrimoni del Baix Llobregat, que es van celebrar l’1 i el 2 
d’abril al Prat. Centrades en la temàtica "Patrimoni, història local i 
didàctica", hi van participar 100 persones, que van poder assistir 
a la presentació de 42 comunicacions.

L’Ajuntament de Sant Feliu va participar-hi amb una comunicació 
sobre els continguts digitals de la Ruta Modernista de la ciutat a 
Internet, els quals es poden descarregar a la xarxa i també a través 
d’un dispositiu mòbil accedint a www.santfeliu.cat/ruta. 

En representació de Sant Feliu també van presentar les seves 
comunicacions l’escola Mare de Déu de la Mercè, l’associació 
Amics de les Roses, el Centre d’Estudis Comarcals i l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat.

Joana Raspall treu un nou llibre de poemes per 
als infants

El meu món de poesia és el nom del nou llibre de poemes adreçats a 
la mainada escrit per la santfeliuenca Joana Raspall. L’obra, que recull 
poemes publicats anteriorment i altres d’inèdits, es va presentar el 8 
d’abril a la Torre del Roser en presència de la mateixa autora. El llibre, 
publicat per l’editorial El Cep i La Nansa, inclou un DVD amb poesies 
animades i recitades per l'autora i il·lustracions de Pere Cabaret.

Joana Raspall és escriptora i bibliotecària. Autora de tres diccionaris de 
llengua catalana –de sinònims, de locucions i frases fetes, i d'homònims 
i parònims–, cultiva sobretot el teatre infantil i la poesia. El seu amor per 
la poesia i els infants la porta a escriure poemes per als més menuts, 
cosa que la fa una de les pioneres del gènere a casa nostra. Tot i 
que sempre ha escrit poesia, es decideix a publicar-la ben entrada la 
maduresa. L’any 2010 va rebre la medalla al treball President Macià 
que atorga la Generalitat, en reconeixement a la seva tasca envers la 
literatura catalana, especialment la dirigida als infants. 

Sant Feliu contribueix al manteniment del Parc 
de Collserola

Coincidint amb la Festa del Parc Natural de la Serra de Collserola, 
l’Ajuntament de Sant Feliu va organitzar, el 9 d’abril, una visita al parc del 
Cerdanet i una regada popular d’alzines. L’activitat va consistir a revisar 
i regar el centenar d’alzines plantades el passat 21 de novembre amb 
motiu del Dia de la Reforestació Toyota, i també es va fer una passejada 
pel parc del Cerdanet per tal d’observar-ne la flora i la fauna. 

L'Ajuntament de Sant Feliu impulsa la realització d'aquest tipus 
d'iniciatives pels grans beneficis de la reforestació sobre l'espècie 
humana. 

L'Ajuntament subvenciona amb prop de     
193.000 D diferents entitats 

En el ple municipal de març es va aprovar per unanimitat de totes 
les forces polítiques amb representació municipal, l'atorgament de 
subvencions per a aquest any 2011 a diferents entitats ciutadanes 
per un valor global de 192.698,95 €. En concret, les subvencions 
beneficiaran una cinquantena d'entitats dels àmbits cultural, esportiu, 
educatiu, veïnal, solidari i de la salut, entre d'altres. 

Les subvencions tenen per objectiu donar suport econòmic a les 
diferents entitats en la realització dels seus projectes i activitats durant 
l'any 2011, els quals es considera que són d'utilitat pública i d'interès 
social per a Sant Feliu. 

Sant Jordi i la VIII Setmana per la Llengua

Un any més, la tradició dels llibres i les roses va ser protagonista 
a Sant Feliu durant el mes d’abril. La diada de Sant Jordi es va 
celebrar amb intensitat i va fer sortir la gent al carrer per gaudir 
de la festa, malgrat haver coincidit amb les vacances de Setmana 
Santa. D’altra banda, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, 
es va celebrar a la ciutat la vuitena edició de la Setmana per la 
Llengua, una iniciativa organitzada amb l'objectiu de donar a 
conèixer la llengua i la cultura catalanes entre la població. 

La plaça de la Vila va ser un dels llocs més concorreguts durant 
el dia de Sant Jordi, ja que, un any més, s’hi van instal·lar les 
tradicionals parades de roses i llibres. A les 12 h, a la sala de plens 
de l’Ajuntament, es va fer la recepció d’entitats del municipi i es va 
presentar el cartell de les Festes de Primavera 2011. La celebració 
va tenir especial relleu a la tarda amb tallers per a infants, la 
representació teatral de la llegenda de Sant Jordi i sardanes. 

Pel que fa a la Setmana per la Llengua, l’edició d’aquest any 
ha tingut una gran varietat d’activitats, com cinema, xerrades, 
lectures, espectacles, concursos i, fins i tot, una exposició. També 
hi ha hagut la festa de reconeixement del voluntariat per la llengua. 
Els actes s’han celebrat entre el 16 d’abril i el 2 de maig.

Milloren els serveis i horaris d'atenció 
ciutadana del cementiri i el tanatori 
municipals

Des de l’11 d'abril, el nou concessionari de la gestió integral del 
cementiri municipal gestiona tots els tràmits administratius en relació 
amb els drets funeraris regulats en el Reglament del cementiri 
municipal. També gestiona el mateix cementiri, i ha millorat la 
prestació del servei amb la posada en marxa d'un servei telefònic 
d'atenció les 24 hores a través del número 93 666 09 24.

La gestió de tots els tràmits administratius, així com les consultes 
relacionades amb el cementiri i el tanatori municipals, a partir d’ara 
es poden fer en tres espais:

-  Oficina d'Atenció Ciutadana (pl. de la Vila, 1), de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h, tots els dies laborables.

-  Tanatori municipal (c/ del Pla, 168), de dilluns a diumenge, de 
8.30 a 20.30 h.

-  Cementiri municipal (riera de la Salut, s/n), de dilluns a 
divendres, de 9 a 13 h; tardes de dimarts i dijous, de 15 a 18 h; i 
dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 14 h.

Ofrena floral amb motiu del 80è aniversari de 
la Segona República

Amb motiu del 80è aniversari de la proclamació de la Segona 
República, el 14 d’abril es va fer una ofrena floral a la plaça de Lluís 
Companys. A l’acte, hi van assistir el president de l’Agrupació de 
Supervivents de la Lleva del Biberó, Pere Godall, així com diferents 
representants de la Lliga de Catalunya de Mutilats i Vídues de la 
Guerra d'Espanya i de la Lliga de Sant Just Desvern, a més de 
diferents membres del consistori.

Després de l’ofrena, al saló de sessions de l’Ajuntament es va fer la 
recepció oficial i l’homenatge a les dones i homes nascuts entre els 
anys 1920 i 1921.

breus

COMPTEM AMB ELS ÚLTIMS AVENÇOS TECNOLÒGICS EN ODONTO-
LOGIA, LÀSER ODONTOLÒGIC I RADIOLOGIA DIGITAL

IMPLANTOLOGIA · CIRURGIA ORAL · ESTÈTICA DENTAL · ORTODÒNCIA 
PRÒTESIS · ODONTOLOGIA CONSERVADORA · ODONTOPEDIATRIA

HIGIENE
DENTAL

+
REVISIÓ

+
KIT DENTAL

30D

Marquès de Monistrol, 20 baixos · Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 91 29 / 93 685 99 20 · dentalbasi@dentalbasi.es

www.clinicadentalbasi.es

Promoció vàlida fins al 30-6-2011 presentant aquest anunci
Finançament en 12 mesos sense interessos i fins a 72 mesos
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La ciutat es prepara per celebrar 
les Festes de Primavera

El Palau Falguera i els seus jardins acolliran la 53a Exposició 
Nacional de Roses 

Els aparadors de la 32a Fira Comercial i Industrial del Baix 
Llobregat ocuparan el centre de la ciutat

Des del divendres 6 de maig i fins al diumenge dia 8, Sant Feliu 
celebra les tradicionals Festes de Primavera. A les 19 h, l’artista 
plàstic santfeliuenc Ramon Puiggròs i Cardona serà l’encarregat 
de llegir el pregó de les Festes a l’Auditori del Palau Falguera. A les 
20 h, les autoritats inauguraran la 53a Exposició Nacional de Roses 
de Sant Feliu i la 32a Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat. 
Paral·lelament, al llarg del cap de setmana, la ciutat esdevindrà un 
gran escenari d’activitats culturals, esportives i de lleure, adreçades 
a tota la ciutadania.

L’Exposició Nacional de Roses és un dels actes culturals més 
importants de l’any i un dels esdeveniments més emblemàtics de 
la ciutat. La mostra s’instal·larà novament al Palau Falguera, on es 

podran veure i olorar més de 10.000 roses (entre roses d’hivernacle, 
roses de jardí i rosers en flor) de més de 150 varietats diferents. 
Com ja és habitual, hi haurà roses procedents de diferents punts de 
Catalunya, Espanya, Europa i de la resta del món. 

Amb un espai total de 15.000 m2, la mostra tindrà diversos espais 
repartits entre les estances interiors, les terrasses i els jardins del 
Palau. Amb aquesta distribució, a més d’unir dos dels símbols més 
representatius de Sant Feliu de Llobregat, es busca obrir el Palau 
Falguera als ciutadans i ciutadanes, que al mateix temps que visiten 
l’Exposició també poden gaudir de la bellesa arquitectònica de 
l’antiga residència del marquès de Castellbell. L’entrada a l’Exposició 
és gratuïta i l’horari de visita és de 10 a 21 h dissabte i diumenge.

Concursos i tallers de roses

Com en anys anteriors, al voltant de l’Exposició Nacional de Roses 
s’organitzen diferents concursos de roses, oberts a la participació 
de les persones aficionades al cultiu de la rosa que no siguin 
professionals, així com també concursos de caire més popular 
en què poden participar entitats, persones individuals o fins i tot 
escoles. En els diferents concursos es premia la millor rosa, la rosa 
més perfumada, la rosa en miniatura més bonica o la millor rosa de la 
varietat Polyantha. També hi ha un concurs de bonsais i ikebanes en 
què es premia la millor mostra de l’art floral japonès.

Al marge d’aquests certàmens, s’organitzen altres concursos, com el 
de pintura ràpida, el de fotografia Rosa d’Or o el de puntes de coixí.

D’altra banda, amb l’objectiu d’apropar el món de les roses als més 
petits, durant el cap de setmana s’organitzen tallers d’artesania amb 
roses adreçats específicament a nens i nenes d’entre 3 i 14 anys.

Un gran aparador del Consorci de 
Comerç i de la indústria

També en el marc de les Festes de Primavera s’organitza la 32a Fira 
Comercial i Industrial del Baix Llobregat, un gran aparador 
comercial que omplirà els principals carrers del centre de la ciutat 
de parades i estands de diverses activitats econòmiques i socials. 
En l’edició de 2011 hi seran presents més de 120 expositors, dels 
quals més del 50% procedeixen del comerç i de les entitats locals. 

La Fira inclou una zona de degustació i tast de productes alimentaris 
i vins, que s’instal·larà a l’aparcament del Casal Municipal de la Gent 
Gran. Cal destacar també la Mostra d'Oficis Artesans, ubicada al 
carrer de Pi i Margall, on petits i grans podran descobrir com es 
treballava antigament la fusta o el vidre.
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Consulteu el programa a: www.santfeliu.cat/festesdeprimavera

L’Exposició Nacional de Roses, una 
tradició des de l’any 1928

L'Exposició de Roses de Sant Feliu va néixer l'any 1928 i està 
estretament vinculada a la figura del roserista Pere Dot. La primera 
mostra tingué lloc a l'Ateneu, on s'exposaren 55 de les seves varietats 
amb la intenció de donar-les a conèixer als habitants de Sant Feliu. 

L'any 1930 se celebrà la primera exposició exclusivament de roses 
a la seu dels Amics de l'Art i de les Lletres. Aquestes exposicions 
tenien com a objectiu promoure l'interès vers la rosa i divulgar-la 
com a símbol d'identitat de Catalunya. A partir de 1932, l'exposició 
s'institucionalitzà i l'Ajuntament de Sant Feliu participà per primera 
vegada en aquesta mostra després que Pere Dot aconseguís la 
segona medalla d'or del Concurs de Bagatelle a París. Durant la 
Guerra Civil, l'exposició no se celebrà i es reprengué el 1949, any 
en què l'exposició va ser molt important. A partir de 1950 s’hi van 
introduir concursos entre els aficionats als cultius. 

El 1957, amb la primera mostra que se celebrà al Casino, s'aconseguí 
la primera Exposició Nacional. A més, per primera vegada es 
vinculaven a l'Exposició activitats culturals. Durant els anys 60 i 
70, l'Exposició va tenir un caràcter més oficial i augmentà també la 
difusió en els mitjans de comunicació. Cada any s’hi presentaven al 
voltant de quinze novetats, com la rosa “Si”, la més petita del món, 
i  “Princesa Sofia”, creades per Pere Dot, o la rosa “Tristesa”, de la 
família Camprubí. 

Entre el 1978 i el 1979 es produí un altre parèntesi i es deixaren de 
fer exposicions, principalment perquè els roseristes Dot i Torreblanca 
se n’havien anat de la ciutat a causa del creixement urbanístic i de 
la situació de conflictivitat laboral, social i política pròpia de la 

transició democràtica. Precisament amb l'arribada de la democràcia 
es reprengueren les exposicions, però es realitzaren amb un caràcter 
més popular. Juntament amb la mostra, a partir de 1980 s'organitza 
la Fira Comercial i Industrial.

Des de l’any 2006 el conjunt arquitectònic del Palau Falguera i els 
seus jardins acullen l’Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu. Es 
tracta d’un espai ideal, elegit no només per la seva espectacularitat 
sinó també per la seva capacitat per acollir una major quantitat de 
públic, que pot gaudir d’un entorn més còmode. També es busca 
facilitar la participació de les empreses, entitats i associacions en 
un espai ja existent. El novembre de 2010 l’Ajuntament, amb la 
col·laboració de l’Associació Amics de les Roses de Sant Feliu, crea 
el Programa Municipal Ciutat de les Roses, que té com a una de les 
principals línies d’acció potenciar l'Exposició Nacional de Roses per 
generar noves dinàmiques econòmiques i turístiques al municipi, així 
com contribuir a difondre la cultura i la tradició roserístiques de Sant 
Feliu.

Allau d’activitats culturals
 
L’Ajuntament també ha organitzat tot un seguit d’activitats culturals i 
de lleure en el marc de la programació general d’aquestes Festes de 
Primavera, amb un contingut molt divers.

El parc Nadal acollirà, durant la jornada del dissabte, una nova edició 
de la Firajoc, amb activitats lúdiques, jocs i tallers per a tots els 
infants.

La cultura tradicional i popular estarà representada amb la cercavila 
de gegantons i capgrossos, la mostra de colles de foc, el festival 
flamenc, les caramelles, les sardanes, així com tots els actes inclosos 
en el marc d’El Pati, la Mostra d’Activitats i Folklore Tradicional 
i Popular. També hi haurà espai per a la música i la gresca de la mà 
de la setena edició del Festival de Folk Buti+Farra+Sound.

Els aficionats al món del motor durant les Festes de Primavera 
també tenen l’oportunitat de gaudir de la sisena edició de la 
Trobada de Custom Clàssics Harley. A la plaça d’Alfons Comín 
es concentraran exemplars de les famoses Harley Davidson, així 
com motocicletes clàssiques, i es faran proves motores, concursos 
d’habilitat i tallers i concursos per a infants. 

Activitats esportives per a tots els 
gustos

Durant les Festes de Primavera les persones aficionades a l’esport 
tenen assegurada la diversió. Hi haurà campionats de petanca, 
bàsquet, billar, escacs, karate, bicicletada popular i, a més, jornada 
de portes obertes al Complex Municipal de Piscines.

Al marge d’aquestes activitats, el dissabte 7, a partir de les 18 h, 
al pati del col·legi Verge de la Salut, se celebrarà la Firaesport. Hi 
haurà sessions de portes obertes de bàsquet, bàsquet en cadira de 
rodes, futbol, handbol, tennis taula, voleibol, rocòdrom i tirolina. En el 
marc de la Firaesport també es durà a terme la II Trobada Comarcal 
d’Activitats Rítmiques (hip-hop, funky i aeròbic) i es farà una exhibició 
de gimnàstica rítmica. A partir de les 20 h hi haurà competicions de 
futbol, bàsquet, handbol i voleibol per a persones de més de 12 anys.
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Coincidint amb l’inici de les Festes 
de Primavera, el divendres 6 de maig 
al Palau Falguera s’inaugura una 
interessant exposició que repassa la 
trajectòria personal i professional de 
l’arquitecte i escriptor Manuel Sayrach. 
Sota el títol “L’arquitectura nova de 
Manuel Sayrach. L'arquitecte de 
la Torre dels Dimonis”, s’obre a tota 

la ciutadania una mostra que recull fotografies, originals de dibuixos, 
peces de ceràmica, mobles i altres elements vinculats a la vida i obra 
de Sayrach. L’exposició estarà oberta fins al proper 24 de juliol.

Manuel Sayrach i Carreras (1885-1937) va néixer i va viure al barri de 
Sants de Barcelona, però també va tenir un vincle important amb la 
ciutat de Sant Feliu de Llobregat, on va morir a la residència familiar. 
Precisament ell mateix va reformar, quan encara era estudiant, la casa 
de la família a Sant Feliu, on va construir un mur simbòlic –El mur de 
la creació–, una pèrgola, un banc de pedra, una parella de gegants 
presidint una escalinata i dues torres a l’entrada. Utilitzant fragments 
de miralls, vidres de colors, carbons i el famós trencadís que Gaudí va 
incorporar al parc Güell, va resumir els set dies de la creació al llarg de 
25 metres de mur, a través de formes simbòliques. Els dracs dels forjats 
van donar nom al lloc, la Torre dels Dimonis. Sayrach va anomenar 
“estil catalaúnic” el desenvolupament de les seves idees, aplegades 
amb més de dos mil croquis en un àlbum immens. Malauradament, 
la casa, ubicada en els terrenys que actualment ocupen des de la 
Biblioteca fins al Palau d’Esports i des de les vies fins a la rambla 
Marquesa de Castellbell, va ser derruïda als anys 60.
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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

La Sala Ibèria presenta, del 5 de maig al 14 de juny, “Mart-Terra, 
una anatomia comparada”, una exposició organitzada per 
l’Obra Social “la Caixa” que compara les semblances entre els 
planetes Terra i Mart a través de peces reals, maquetes a escala 
i impactants fotografies. La mostra inclou un planetari inflable a 
l’interior.

En els últims anys, la NASA i l'Agència Espacial Europea (ESA) 
han tingut el planeta Mart com a objectiu preferent. Diferents 
missions n'han pogut obtenir imatges espectaculars, algunes des 
de la mateixa superfície. Gràcies a aquestes imatges podem saber 
millor com és el nostre veí del sistema solar. Aquestes imatges ens 
mostren un planeta rocós i desèrtic, però també insinuen que, en 
el passat, Mart va ser molt similar a la Terra, amb aigua que fluïa 
per la seva superfície. 

L’exposició explica amb tot detall els fenòmens geològics 
interns (moviment de plaques i vulcanisme), geològics externs 
(erosió, sedimentació, dunes i meteorits), així com els fenòmens 
meteorològics (tempestes de pols i remolins) i hidrològics (aigua 
i gel subterrani, casquets polars i xarxes hidrogràfiques) que han 
caracteritzat el planeta Mart, i els compara amb els de la Terra. Els 
punts en comú amb el nostre propi planeta són sorprenents. 

La Sala Ibèria 
descobreix les 
similituds entre els 
planetes Terra i Mart 

cultura cultura

El Palau Falguera recorda la figura de 
l’arquitecte i escriptor Manuel Sayrach 

La seva obra arquitectònica està molt influenciada per Gaudí, 
especialment en els aspectes ornamentals de caràcter simbòlic. Entre 
les seves obres més conegudes hi ha les dues cases Sayrach de 
Barcelona (avinguda Diagonal, 423-425, i carrer d’Enric Granados, 
153-155). 

Sayrach també va destacar com a escriptor d'obres dramàtiques i 
poemes lírics. Va concebre, influenciat per Wagner, la creació artística 
com una integració de les arts i per això va planejar la seva obra literària 
com un cicle de set grans Drames de la llum, que hauria volgut també 
musicar, i només en va publicar dos, Abelard i Eloïsa (1919) i Reigzel, 
l'íntim amic (1920). El 1922 va presentar a Francesc Macià un projecte 
de República i constitució —sobre la base dels estats ibèrics—, que 
va publicar el 1931. La seva obra global és exponent d'un ambiciós 
simbolisme filosòfic i místic avalat per una gran cultura literària.
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Del 5 de maig al 14 de juny
“Exposició Mart-Terra, anatomia comparada”
Lloc: Sala Ibèria (c/ Pi i Margall, 21)
Horaris: de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h;
diumenges i festius, d’11 a 14 h
Horari Festes de Primavera (7 i 8 maig): de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Del 6 de maig al 24 de juliol
“L’arquitectura nova de Manuel Sayrach”
Lloc: sala d’exposicions del Palau Falguera 
Horari: dijous, divendres i dissabtes, de 18 a 20 h; 
diumenges, d'11 a 14 h
Tancat: dilluns, dimarts i dimecres
Horari Festes de Primavera (7 i 8 maig):
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
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ciutat esports

Ingredients

1 conill
7 grans d’all
100 grams d’ametlles crues
1 got petit de vi blanc
3 llesques de pa torrat

Tallem els alls en làmines i els daurem. Un cop estiguin fets, els traiem 
de la paella i els reservem. Cal fer el mateix amb les ametlles i també 
amb el pa. Tots aquests ingredients, junt amb el fetge del conill, una 
vegada daurats, els triturem per obtenir-ne una salsa.

El conill el salpebrem i el daurem a foc suau. Quan sigui tendre hi 
afegim el got de vi i esperem cinc minuts perquè s’evapori l’alcohol.

Una vegada finalitzada la cocció, hi afegim la salsa i ho deixem cinc 
minuts més, i ja estarà preparat per servir-lo.

Conill amb ametlles

Recepta d’Anna Colume

El Mercat Municipal de Sant Feliu estrena una secció en 
el Butlletí on els diferents paradistes ens presentaran una 
recepta de cuina, amb l’objectiu de promoure una alimentació 
saludable a partir del consum de productes frescos i de 
qualitat.

Parada Aviram Anna (número 15) del Mercat Municipal 

L’skatepark municipal, que es troba ubicat al carrer de Mataró, 
va ser la seu el dissabte 16 d’abril de les proves classificatòries 
nacionals del Campionat Internacional d’Element “Make it count”, 
una competició d’skate. El guanyador d’aquesta competició tindrà 
l’oportunitat de participar a la final europea del Campionat, que 
se celebrarà a Madrid el 14 de maig. De la prova de la capital de 
l’Estat sortirà el guanyador europeu, que anirà a les finals que se 
celebraran als Estats Units el 19 de juny.

La competició va començar a les 11 h del matí, amb la participació 
de molts patinadors de la ciutat, i una gran afluència de públic. 
A partir de les 17 h va tenir lloc el lliurament de premis. En el 
campionat els patinadors van competir en tres categories en 
funció de l’edat: menors de 13 anys, de 14 a 16 anys i més grans 
de 16 anys. 

El Pavelló Municipal d’Esports Andrey Xepkin va acollir, el 
diumenge 10 d’abril, la segona fase de la Copa Catalana de 
Gimnàstica Rítmica dels nivells V, VI i sènior VII, així com el 
Campionat de Catalunya Base, classificatori per al Campionat 
d’Espanya Base. 

A la segona fase de la Copa, classificatòria per a la final de la 
Copa Catalana, van participar-hi 150 gimnastes i el Club Rítmica 
Sant Feliu va obtenir 3 medalles d’or per al sènior VI Ikern Colom, 
la benjamina V Laura Cruset i la sènior VII Andrea Mayor. També 
es van classificar per a la final 5 gimnastes més del Club Rítmica 
Sant Feliu. 

Al Campionat de Catalunya Base, van participar-hi 100 gimnastes 
i 2 del Club Rítmica Sant Feliu, Ainoa Lago i Carla Villarreal, es van 
classificar per a la final del Campionat d’Espanya Base. 

Els socis de les entitats esportives Santfeliuenc FC i AE CFA 
Sant Feliu van votar el passat 19 d’abril a favor d’iniciar un 
procés de filiació i posterior fusió de totes dues associacions. La 
fusió, aprovada amb el vot de la majoria dels socis, preveu que 
el procés es desenvolupi al llarg dels anys 2011, 2012 i 2013. 

El projecte de fusió es va subscriure també en el ple municipal 
d’abril a partir de l’aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament, 
el Santfeliuenc FC i l’AE CFA Sant Feliu. Segons el conveni, 
el consistori autoritza a les entitats l’ús de les instal·lacions 
esportives necessàries pel desenvolupament de les seves 
activitats esportives. Les entitats han d’organitzar durant el 
període 2011-2013 un programa esportiu anual d’entrenament 
i competició dels seus equips, un torneig i un campus esportiu 
d’estiu, així com realitzar el procés de filiació i posterior fusió de 
les entitats.

Aquesta és la primera vegada que l’skatepark de Sant Feliu ha 
estat la seu d’un campionat mundial d’aquestes característiques. 
De fet, el “Make it count” està recorrent ciutats de diferents països, 
com Itàlia, França, Polònia, Suècia o Suïssa, des del 12 de febrer. 
L’esdeveniment esportiu està organitzat per Elemental Awareness, 
Daikine i aquí, a Sant Feliu, compta amb la col·laboració de 
l’associació de patinadors SFSK8.

L’skatepark
acull el Campionat 
Internacional
d’Element
“Make it count”

Sant Feliu acull la 
segona fase de
la Copa Catalana de 
Rítmica i el Campionat
de Catalunya Base 

Les entitats 
esportives 
Santfeliuenc FC i
AE CFA Sant Feliu
es fusionaran
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Com ha evolucionat el CB Santfeliuenc 
en els últims anys?

En aquests últims quatre anys hem passat 
de ser un club de dimensions petites a 
tenir 24 equips en categories federades, 
18 masculins i 6 femenins, i 150 infants 
de menys de vuit anys formant-se, tant en 
la nostra escola de bàsquet com en les 
activitats extraescolars que organitzem a 
les escoles a través de les AMPA. En total 
belluguem uns 450 jugadors i jugadores, 
300 federats. La idea és tenir equips 
masculins i femenins al nivell màxim al qual 
creiem que podem aspirar en una ciutat 
com Sant Feliu.

Així, doncs, l’entitat passa per un bon 
moment.

El moment actual que estem vivint és molt 
dolç, perquè malgrat que en el dia a dia 
tenim els problemes lògics de conjugar la 

Entrevistem Xavier Sospedra
president del CB Santfeliuenc

formació de joves en etapa de creixement, 
amb la il·lusió de les famílies, el cert és 
que hem crescut. En el projecte masculí, 
els darrers tres anys hem estat a les fases 
finals de la Lliga EBA, que és un nivell 
molt alt i d’on no passarem mentre duri 
l’actual situació econòmica. En bàsquet 
femení tractem de fer el mateix; ara estem 
jugant a Primera Catalana i volem assolir el 
nivell de Copa Catalana; l’objectiu és tenir 
8 o 10 equips femenins per tenir una bona 
estructura per competir.

Bons resultats en el terreny de joc 
i 17 patrocinadors. Econòmicament 
tampoc no es poden queixar.

De fet, també estem molt bé, perquè 
econòmicament estem molt sòlids. Ens 
gastem tot el pressupost cada any, però 
no tenim daltabaixos. Es fa una gestió molt 
estricta del pressupost. Hem estat un club 
que hem anat pujant amb la crisi i ens hem 

“Per a nosaltres era obligat que el pavelló 
on juguem portés el nom de Juan Carlos 
Navarro”

pogut anar adaptant als diners que hem 
tingut. Des de fa tres anys cada equip està 
patrocinat per un establiment comercial de 
la ciutat. Això ens ha permès augmentar 
el vincle amb Sant Feliu des del punt de 
vista social, que és molt important, però 
també ha contribuït a fer que les finances 
de l’entitat estiguin quadrades.

Aquest any toca renovació de la Junta 
Directiva. Presentarà novament la 
seva candidatura com a president?

Tal com vaig anunciar als socis en el 
darrer sopar d’aniversari de l’entitat, 
si no hi hagués cap altre candidatura 
em presentaria per donar continuïtat al 
projecte. Estic plenament convençut que 
seria bo per al club que es presentessin 
altres candidatures, amb noves idees i 
punts de vista. Això seria un clar indicatiu 
que el club es mou i és ben viu.

Si renova el càrrec, quins projectes de 
futur té per a l’entitat?

Si he de continuar, la veritat és que per als 
propers anys tinc una sèrie de projectes 
molt clars. D’una banda, crec que s’hauria 
de crear un equip tècnic gestor format per 
professionals que segueixi i executi les 
línies estratègiques definides per la Junta 
Directiva. Aquesta Junta Directiva només 
hauria de preocupar-se de l’obtenció dels 
mitjans, i definir i vetllar per al compliment 
de les línies d’actuació i dels estatuts. Un 
altre objectiu que em marco és potenciar el 
bàsquet femení per aconseguir tenir més 
equips. També voldria crear una escola 
d’entrenadors dins del club per generar 
tècnics de la pròpia casa que en quatre o 
cinc anys puguin ser els quadres tècnics 
de l’equip de la ciutat. Per últim, hi ha una 
idea que dependrà de la bona voluntat 
d’algun patrocinador, que és crear una 
borsa d’ajudes econòmiques per a les 
famílies que passen per moments difícils i 
no poden pagar les quotes del club. Ara el 
que estem fent és que, a aquestes famílies, 
els oferim feinetes, com ara organitzar 
les taules als partits o ajudar en tasques 
organitzatives per compensar les quotes 
amb aquestes tasques.

El club té un planter base força 
nombrós. És el futur de l’entitat?

Per a nosaltres, aquests 150 nens i nenes 
que tenim són el tresor del club. Tenim una 
escola de bàsquet pròpia i també va ser 
molt positiu per a nosaltres proposar a les 
AMPA de les escoles aportar-los monitors 
per oferir el bàsquet com a activitat 
extraescolar. En aquests casos ens trobem 
amb canalla que el que volen és passar-
s’ho bé, però sempre acaben sortint tres 
o quatre infants que l’any següent vénen 
al club. Ara anem a diferents escoles de la 
ciutat, i la intenció és millorar i invertir en 
aquest projecte per disposar de monitors 
amb mà per a la canalla i que estiguin 
formats en bàsquet.   

Quina presència de jugadors de la 
ciutat hi ha al club?

Ara mateix, un 70 per cent dels jugadors 
són de Sant Feliu. En aquest sentit, el 
nostre objectiu és retenir el talent perquè 
els jugadors no marxin a altres equips 
propers. L’equip masculí que juga al més 
alt nivell a la Lliga EBA té dos jugadors de 
Sant Feliu i aconsegueix reunir al pavelló 
una mitjana de 350 espectadors cada 
partit.

L’any passat van iniciar un projecte 
de cooperació amb una escola del 
Senegal. Com va anar?

Sí, arran d’una visita d’un membre de la 
Junta al Senegal es va contactar amb una 
escola d’allà a qui anem enviant equipament 
d’anys anteriors o excedents d’estocs. De 
moment no hem fet més accions, però 
potser farem alguna cosa a Sud-amèrica.

Recentment també han signat un 
acord amb l’Ajuntament per a la 
gestió del Palau Municipal d’Esports 
Juan Carlos Navarro.

Sí, ara el CB Santfeliuenc ens encarreguem 
de la gestió de la instal·lació a la tarda i a 
la nit. A nosaltres ens interessa donar un 
servei al soci i ens costa ben poc atendre 
si ve algú a preguntar o encarregar-nos de 
tancar la instal·lació. Ha estat una manera 
d’optimitzar els recursos. Actualment estem 
ocupant tres instal·lacions de la ciutat, que 
són el Palau Juan Carlos Navarro i els 
pavellons de les escoles Nadal i Pau Vila.

Deu ser un orgull que Juan 
Carlos Navarro hagi sortit del CB 
Santfeliuenc, oi?

Sí, és tot un orgull. A més, els mitjans de 
comunicació sempre diuen ‘el jugador de 
Sant Feliu’ i a nosaltres ens va molt bé, ens 
dóna molta visibilitat. Per a nosaltres era 
obligat que el pavelló portés el seu nom.

entrevista

En Xavier Sospedra és el president del 
Club Bàsquet Santfeliuenc, entitat que 
amb 84 anys d’història, viu un moment 
dolç de constant creixement. Va accedir 
a la vicepresidència l’any 2007 i a la 
presidència al 2008. Aquest any toca 
canviar la Junta Directiva i es presenta 
per a la reelecció, encara que diu que 
agrairia el relleu per poder dedicar 
més temps a la família, i a una altra 
de les seves passions, la muntanya. 
De fet, les veritables responsables de 
la implicació de Sospedra en el CB 
Santfeliuenc són les seves filles, que 
han estat jugadores de l’entitat. Ell va 
jugar a bàsquet en lligues escolars, 
però l’esport en el qual va destacar va 
ser l’hoquei.

 “Un 70 per cent 
dels jugadors són 
de Sant Feliu”

CLUB BÀSQUET SANTFELIUENC
info@cbsantfeliuenc.com 
www.cbsantfeliuenc.com 
Tel. 697 285 705
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XARXA D’ESPECTACLES 
INFANTILS       
29è cicle d’espectacles familiars
Centre Parroquial

8 maig, 12 h
Mimix (circ, teatre gestual i humor)
Katraska Cia.
Un inspector desafortunat vol 
descobrir un gran misteri. Passarà 
per situacions eixelebrades i 
descabellades, que el portarà a 
observar propietats inaudites dels 
objectes i formes invisibles de les 
coses.

SALA D’EXPOSICIONS DEL 
PALAU FALGUERA
Entrada lliure
Horari: dijous, divendres i dissabtes, de 
18 a 20 h; diumenges, d’11 a 14 h 

Del 6 de maig al 24 de juliol
Exposició “L’arquitectura nova de 
Manuel Sayrach. L'arquitecte de la 
Torre dels Dimonis”
Horari Festes de Primavera (7 i 8 maig): 
de 10 a 21 h

SALA IBÈRIA
Entrada lliure
Horari: de dilluns a dissabte, de 17 a 
21 h; diumenges i festius, d’11 a 14 h 

Del 5 al 14 de juny
Exposició “Mart-Terra, una anatomia 
comparada”
Fundació La Caixa
Horari Festes de Primavera (7 i 8 maig): 
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
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La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica a 
través de la qual el consistori posa a disposició de la ciutadania 
informació, serveis i tràmits electrònics, que es poden sol·licitar 
les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Només cal accedir a 
www.santfeliu.cat/ajuntament, on trobareu una relació de tots 
els tràmits electrònics que es poden fer i un accés directe per 
iniciar-los.

A continuació us detallem un dels tràmits que teniu a la vostra 
disposició:

1. Sacs de runa (tràmit immediat)
 Sol·licitud de permís d'utilització de la via pública per a la col·locació 

de sacs de runa. 

Què es necessita?
•	 Disposar	d’un	número	de	targeta	bancària	per	fer	el	pagament	en	

línia de la taxa d’ocupació de la via pública. 
•	 Disposar	d’un	certificat	digital	de	signatura	electrònica	(idCAT,	DNI	

electrònic, etc.). 
•	 Completar	els	7	passos	següents:

Passos de la tramitació
• Pas 1: Indiqueu si sol·liciteu l’autorització en nom propi (és a dir, per 

a vosaltres mateixos) o si la sol·liciteu en nom d’una altra persona, 
empresa o entitat (és a dir, actuant com a representant).

• Pas 2: Ompliu les dades del formulari d’identificació.
• Pas 3: Ompliu les dades de l’ocupació: nombre de sacs, data de 

l’ocupació, etc.
• Pas 4: Pagament. Un cop generat el document de pagament de 

la taxa, cal introduir un número de targeta bancària amb la qual 
voleu fer el pagament. Fet el pagament, us apareixerà un rebut que 
podreu imprimir.

• Pas 5: Instància. Signeu i imprimiu la instància que us apareixerà. 
Els certificats digitals admesos en aquesta tramitació són: idCAT, 
DNI electrònic i FNMT. Els ciutadans i ciutadanes poden actuar en 
la tramitació electrònica per mitjà de representants, d’acord amb 
el que preveu la legislació general i el que estableix l’Ordenança 
reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat.

• Pas 6: Signeu i imprimiu l’autorització.
• Pas 7: Imprimiu les etiquetes que haureu d’enganxar al sac de 

runa.

Únicament si completeu els 7 passos obtindreu correctament 
l'autorització d'ocupació de la via pública per a la col·locació 
de sacs de runa.

Persones que poden demanar aquesta autorització
Les persones que necessiten abocar runes de les obres que dispo-
sen de llicència o les que hagin comunicat prèviament les obres.

REQUISITS PER FER ELS TRÀMITS

El requisit principal és tenir una connexió a Internet. Si a casa 
no en teniu, l’Ajuntament disposa de 5 espais a la ciutat amb 
connexió Wi-Fi gratuïta. En cas que tampoc tingueu ordinador, 
també hi ha diferents espais TIC on podreu utilitzar els ordinadors 
lliurement. 

• Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1) - 93 685 80 01
•	 Casal	Municipal	de	la	Gent	Gran	(c/	Pi	i	Margall,	43)	
 93 632 51 59
• Centre Can Maginàs (c/ Hospitalet, 25) - 93 685 07 83 

slo@santfeliu.cat
•	 Palau	Falguera	(c/	Falguera,	6)	-	93	666	61	80
 telecentre@santfeliu.cat - www.santfeliu.cat/tic
• Biblioteca Montserrat Roig (amb cita prèvia)
 C. Verge de Montserrat, 1-3 - 93 685 01 06 / 93 685 02 64
 b.st.feliull.mr@diba.es
• Casal de Joves (amb cita prèvia, fora d’horari de formació)
 Ctra. Laureà Miró, 118-122 - 93 666 45 03
 joventut@santfeliu.cat

Com es pot obtenir el certificat digital de signatura elec-
trònica (IdCAT) 
L'idCAT és un identificador digital reconegut emès per l'Agència 
Catalana de Certificació - CATCert que assegura la integritat i 
confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la 
identitat dels ciutadans i ciutadanes.

Per obtenir-lo teniu 2 opcions (és gratuït):
a) Es pot sol·licitar a través del web www.idcat.net. Un 

cop feta la sol·licitud heu d'anar a una entitat de registre 
col·laboradora per tal de validar les dades que heu introduït. 

b) L’Ajuntament de Sant Feliu també emet certificats digi-
tals per a la ciutadania i actua com a entitat de registre 
col·laboradora per validar la identitat digital de les persones 
que fan la sol·licitud.

Com es pot obtenir el DNI electrònic 
El DNI electrònic ve a ser com el DNI tradicional, però està fet 
amb un material plàstic diferent i incorpora un xip amb informació 
digital. 

•	 Per	sol·licitar-lo	és	imprescindible	la	presència	física	de	la	per-
sona que el demana i l’abonament de la taxa establerta (10 D). 

•	 A Sant Feliu, l’obtindreu a la Comissaria de Policia 
Nacional (c/ Carreretes, 9). Podeu demanar cita prèvia 
a www.citapreviadnie.es o al 902 247 364. Horari: de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h.
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Els serveis en línia de l’Ajuntament, 
a l’abast de tothom

Telèfons d'interèsActivitats culturals 
maig-juny 2011

tecnologia cultura

Bombers
93 666 10 80

Policia Local
092

Policia Nacional
091

Mossos d'Esquadra
088

Aigües de Barcelona 
(SGAB)
Avaries 900 700 720

FECSA - ENDESA
Avaries 902 536 536

Atenció les 24 hores 
cementiri/tanatori
93 666 09 24

Gas natural
Avaries 900 750 750

Gas butà
Avaries 901 12 12 12

Taxis
Parada 93 666 10 06

Telefònica
Avaries 1002

Ajuntament
93 685 80 00
Fax 93 685 80 19
 
Arxiu Històric Comarcal 
del Baix Llobregat
93 666 67 03

Biblioteca Popular 
Montserrat Roig
93 685 01 86

Casal Can Ricart
Àrea de Serveis
Personals
93 685 80 02

Casal d'avis
Can Calders
93 685 24 40

Casal d’avis Falguera
93 666 25 54

Casal d'avis la Salut
93 666 21 94

Casal de Joves
Programa de Joventut
93 666 45 03

Casal Municipal
de la Gent Gran        
93 632 51 59

Centre Cívic Roses
93 666 56 51

Centre Collserola
93 685 08 98

Centre de
Salut Municipal
93 666 71 61

Centre d'Atenció i 
Seguiment de
Drogodependències 
(CAS)
93 632 70 44

Centre d'Estimulació
Precoç
93 685 62 72

MÚSICA AL PALAU
Auditori del Palau Falguera

8 maig, 19 h
Recital líric (Liceu)
Recital líric de joves professionals que 
s’han format al Conservatori del Liceu 
presentant un programa d’àries d’òpera i 
de sarsuela.

29 maig, 19 h
Veus amb swing (Liceu)
Joves Intèrprets del Conservatori del 
Liceu format per quatre cantants que, 
acompanyats de teclat, baix elèctric, 
bateria i dos ballarins, ens oferiran un 
repertori de cançons amb swing.

CICLE DE CONCERTS FAMILIARS
Auditori del Palau Falguera

15 maig, 12 h
Ma, me, mi... Mozart (Auditori Educa)
Sis músics interpreten Mozart. Cadascun 
utilitza un instrument diferent: veu, 
acordió, clarinet baix, violí, flugel i 
instruments de corda pinçada.

CICLE CORAL
Palau Falguera

22 maig, 18.30 h
Lieder Càmera
El Cor de Cambra Lieder Càmera va 
ser fundat a Sabadell l'any 1990. Amb 
motiu del 20è aniversari del cor, el 2010 
va enregistrar un doble CD amb una 
selecció de cançons representatives de 
la Nova Cançó.

CONTRABAIX
Sala d’actes de l’Ateneu

27 maig, 21.30 h
Canela Canta Matas
Un repertori de cançons senzilles i 
quotidianes però a la vegada plenes de 
força, a mig camí entre el jazz, el pop i la 
cançó. Concert inclòs al circuit Ressons 
Jazz.

TEATRE AL CENTRE PARROQUIAL

CICLE PROFESSIONAL
Centre Parroquial

13 maig, 21 h
Marató de Nova York
Comèdia que corre sola des de fa quinze 
anys en la que dos amics s’entrenen per 
anar a la marató de Nova York.

Centre de Serveis
a les Empreses
El Pla
93 666 18 76

Complex Municipal
de Piscines
93 666 14 44

Escola Bressol Fàbregas
93 666 37 32

Escola Bressol Ginesta
93 666 49 29

Escola Bressol Patufet
93 666 37 56

Escola Bressol Tambor
93 685 39 45

Estadi Municipal 
d'Atletisme
93 685 34 61

Escola Municipal de Música
93 685 80 06

Formació i Ocupació,
Centre Can Maginàs
93 685 07 83

Mercat Municipal
93 666 13 35

Oficina d'Atenció
Ciutadana
93 685 80 01

Oficina Municipal Jove 
d'Habitatge
93 685 80 07

Oficina de Planificació 
Estratègica per a la
Convivència
93 685 80 08

Palau Falguera
93 685 80 06

Palau Municipal
d'Esports
Juan Carlos Navarro
93 666 81 62

Pavelló Municipal
d'Esport Andrey Kepkin
93 685 80 29

Piscina Municipal de 
l'Excorxador
93 666 12 92

Policia Local
93 666 15 43

Ràdio Sant Feliu
93 666 69 85

Servei Local de Català
93 685 24 32

Síndic Municipal de 
Greuges
93 685 80 21

Telecentre Sant Feliu
On Line
93 666 61 80

Venda d’entrades dels 
cicles municipals: 
anticipades (6 €), a Can 

Ricart, de dilluns a divendres de 17 a 
20 h. Una hora abans a taquilla (8 €). 
Targeta multientrada Cultura 5 (15 € per 
cinc entrades) i Cultura 10 (30 € per deu 
entrades). 
Més informació a www.santfeliu.cat/
cultura o trucant al 93 685 80 06

Si voleu rebre el Butlletí digit@l de l’Ajuntament cada setmana al vostre correu electrònic,
doneu-vos d’alta a www.santfeliu.cat/butlletidigital

BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG
Lloc: c/ Montserrat, 1-3 

Tertúlies d’art
Segon dimarts de mes, a les 19 h
Club de lectura
Darrer divendres de mes, a les 19.30 h
Hora del conte
Primer dimecres de mes, a les 17.45 h
LECTURES EN VEU ALTA
Cada quinze dies, els dimarts a les 11 h



Venda de places d’aparcament i trasters
(en règim de concessió)

NOU APARCAMENT 
A SANT FELIU

93 685 27 55 | 687 454 375 | www.yonet.es
Oficina d’informació al costat del Casal de Joves (C/ Laureà Miró, 128)

P ACCÉS

Aparcament de vehicles en rotació
Obert 7-23 h
S’admeten abonaments · 93 685 58 36

NOUS
PREUS

SIGUI PROPIETARI

D'UN APARCAMENT

PER MENYS DE

85D
AL MES


