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La Nau de les Sedes acollirà l’institut 
públic d’Hoteleria i Turisme i Indústries 
Alimentàries del Baix Llobregat

El 2014 comença amb 
noves accions de 
formació i ocupació 
Pàg. 4

Canvis en l’oferta 
educativa de Sant Feliu 
per adaptar-se a la 
nova realitat
Pàg. 12

Prop del 60% de 
famílies es beneficien 
de la tarifació social a 
les escoles bressol
Pàg. 13
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Dissabtes:
•	 De	9	a	9.25	h
 C/ Sant Josep (davant de la pl. Alfons Comín)
•	 De	9.40	a	10.05	h
 C/ Pi i Margall – c/ Vidal i Ribas
•	 De	10.20	a	10.45	h
 C/ Hospitalet (davant de Can Maginàs)
•	 D’11	a	11.25	h
 Pl. Salut
•	 D’11.40	a	12.05	h
 Pl. Roses  
•	 De	12.20	a	12.45	h
 Pl. Pere Dot
•	 De	13	a	13.25	h
 Pg. Comte de Vilardaga –c/ Clementina Arderiu
•	 De	13.40	a	14	h:
 C/ Carles Buïgas – c/ General Manso 

 

 
El que era una
fàbrica serà un centre
d’ensenyament:
el treball i la formació 
professional
alternant-se en un 
espai públic i al servei
de la ciutadania de 
Sant Feliu i del Baix
Llobregat.

La Nau de les Sedes acollirà l’escola 
d’Hoteleria del Baix Llobregat
Un dels objectius que l’Equip de Govern s’ha 
marcat per a aquest mandat és la planificació 
dels equipaments que Sant Feliu necessita a 
curt i mitjà termini. En el marc dels diferents 
consells sectorials (d’educació, cultura, 
serveis socials, esports, etc.) s’estan 
debatent les necessitats d’equipaments, 
que es reflectiran en l’aprovació del Pla 
director d’equipaments 2013-2022, que 
completarà els seus treballs abans de l’estiu.

Un dels elements fonamentals d’aquest pla 
era l’emblemàtica Nau de les Sedes, a Can 
Bertrand, restaurada des de fa uns anys i 
pendent d’un ús rellevant per a Sant Feliu. 
I calia que fos rellevant des d’una triple 
perspectiva: d’un servei públic prioritari, 
d’un caràcter comarcal que reforcés la 
nostra capitalitat i de posar en valor el 
mateix edifici, que forma part del patrimoni 
històric de la nostra ciutat. La ubicació 
de l’institut públic d’Hoteleria i Turisme i 
Indústries Alimentàries del Baix Llobregat 
reuneix aquests tres requisits.

Fins ara, els estudis d’hoteleria es feien 
en aules de l’institut Martí Dot i del Palau 
Falguera, espais en què també hi havia els 
restaurants pedagògics. Amb la creació 
del centre d’Hoteleria del Baix Llobregat, 
aquests estudis s’ampliaran, tant en oferta 
com en capacitat, i donaran serveis als 
municipis de la comarca. Al mateix temps, 
l’institut Martí Dot podrà disposar de més 
aules, cosa que permetrà atendre com cal 
l’ampliació de places de secundària que es 
preveu per als propers cursos.

Durant l’any 2014 s’aprovarà el projecte 
d’obres, que s’iniciaran en funció de 
les possibilitats pressupostàries de la 
Generalitat. Vull agrair als serveis territorials 
del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat la seva decisió d’ubicar aquest 
servei a Sant Feliu i ampliar l’oferta de 
formació professional en aquest tercer 
centre públic de secundària a la nostra 
ciutat.

La Nau de les Sedes és la més emblemàtica 
de les naus de Can Bertrand, un espai molt 
important en la història de la nostra ciutat, 
el primer dels nostres polígons (de finals del 
segle XIX) i on es va forjar la consciència 
i la unitat de la classe treballadora a Sant 
Feliu. El que era una fàbrica serà un centre 
d’ensenyament: el treball i la formació 
professional alternant-se en un espai públic 
i al servei de la ciutadania de Sant Feliu i del 
Baix Llobregat. Crec sincerament que no hi 
podia haver una utilització millor per a la Nau 
de les Sedes.

Uno de los objetivos que el Equipo de 
Gobierno se ha marcado para este mandato 
es la planificación de los equipamientos que 
Sant Feliu necesita a corto y medio plazo. 
En el marco de los diferentes consejos 
sectoriales (de educación, cultura, servicios 
sociales, deportes, etc.) se están debatiendo 
las necesidades de equipamientos, que se 
reflejarán en la aprobación del Plan director de 
equipamientos 2013-2022, que completará 
sus trabajos antes de verano.

Uno de los elementos fundamentales de este 
plan era la emblemática Nau de les Sedes, en 
Can Bertrand, restaurada desde hace unos 
años y pendiente de un uso relevante para 
Sant Feliu. Y tenía que ser relevante desde 
una triple perspectiva: de un servicio público 
prioritario, de un carácter comarcal que 
reforzara nuestra capitalidad y de poner en 
valor el mismo edificio, que forma parte del 
patrimonio histórico de nuestra ciudad. La 
ubicación del instituto público de Hostelería 
y Turismo e Industrias Alimentarias del Baix 
Llobregat reúne estos tres requisitos.

Hasta ahora, los estudios de hostelería se 
impartían en aulas del instituto Martí Dot y 
del Palau Falguera, espacios en que también 
había los restaurantes pedagógicos. Con la 
creación del centro de Hostelería del Baix 
Llobregat, estos estudios se ampliarán, 
tanto en oferta como en capacidad, y darán 
servicio a los municipios de la comarca. Al 
mismo tiempo, el instituto Martí Dot podrá 
disponer de más aulas, cosa que permitirá 
atender como es necesario la ampliación de 
plazas de secundaria que se prevé para los 
próximos cursos.

Durante el año 2014 se aprobará el proyecto 
de obras, que se iniciarán en función de 
las posibilidades presupuestarias de la 
Generalitat. Quiero agradecer a los servicios 
territoriales del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat su decisión de ubicar este 
servicio en Sant Feliu y ampliar la oferta de 
formación profesional en este tercer centro 
público de secundaria en nuestra ciudad.

La Nau de les Sedes es la más emblemática 
de las naves de Can Bertrand, un espacio 
muy importante en la historia de nuestra 
ciudad, el primero de nuestros polígonos 
(de finales del siglo XIX) y donde se forjó la 
conciencia y la unidad de la clase trabajadora 
en Sant Feliu. Lo que era una fábrica será un 
centro de enseñanza: el trabajo y la formación 
profesional alternándose en un espacio 
público y al servicio de la ciudadanía de Sant 
Feliu y del Baix Llobregat. Creo sinceramente 
que la Nau de les Sedes no podía tener un 
mejor uso.

Jordi San José | L’alcalde
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Calendari de visites dels 
regidors i regidores de barri
Les persones interessades a adreçar-se al regidor o 
regidora de barri poden fer-ho sense cita prèvia en els 
horaris i equipaments següents:

Rosa Maria Martí, regidora de Can Calders
Lloc: Oficina de “Fem barri” (riera de la Salut, 30 B)
Data: 1r dimarts de mes, de 18.30 a 19.30 h

Manuel Leiva, regidor de Falguera
Lloc: Centre Polivalent Falguera (pl. Rafael Alberti, s/n)
Data: 1r dimarts de mes, de 18.30 a 20 h

Mireia Aldana, regidora de Roses Castellbell
Lloc: Centre Cívic Roses (c/ Tibidabo, s/n)
Data: 1r dimarts de mes, de 18 a 20 h

Manuel Leiva, regidor de la Salut
Lloc: AVV la Salut (pg. Terrassa, 3 baixos)
Data: 1r dilluns de mes, de 18 a 19.30 h

Manel Carrion, regidor del Centre
Lloc: Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1)
Data: 1r dimarts de mes, de 19 a 20 h

M. Cinta Daudé, regidora de Can Maginàs
Lloc: AVV Can Maginàs (c/ Hospitalet, 25)
Data: 1r dimarts de mes, de 19 a 20 h

Manel Martínez, regidor del Mas Lluí
Lloc: Centre Cívic de Mas Lluí (c/ Estelí, 10-18)
Data: 1r dilluns de mes, de 19.30 a 21 h

Jaume Manyoses, regidor de les Grases
Lloc: Aula Sant Feliu (ctra. Sànson, 74)
Data: 1r dilluns de mes, de 19.30 a 21 h

Espai d’atenció a les empreses 
M. Cinta Daudé, regidora de Promoció Econòmica
Tots els dijous, d’11 a 13 h 
Lloc: Centre de serveis El Pla

Ràdio Sant Feliu
(105.3 FM)

             
Hora punta
De dilluns a divendres, de 9 a 10 h

El Mirall
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h

Informatius
De dilluns a divendres, a les 13 i a les 20.30 h

El reportatge
Els divendres, a les 13.30 h

Àrea de joc
Els dilluns, de 21 a 22 h

El	último	de	la	noche
De dilluns a divendres, de 22 a 24 h

Roda de portaveus
Primer dimecres de mes, de 19 a 20 h

Línia directa amb l’alcalde
Segon dimecres de mes, de 19 a 20 h

Ctra.	Sànson,	s/n	·	Tel.	93	666	95	62	
De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 19 h
Dissabtes, de 9 a 13.30 h i de 16 a 19 h

Dilluns:
•	 De	10	a	11	h
 C/ Ramón y Cajal (davant entrada Palau Falguera)
•	 D’11.15	a	11.50	h
 Pl. Salut
•	 De	12	a	13	h
 C/ Constitució – c/ Dalt
•	 De	13.15	a	14	h
 Pg. Comte Vilardaga – c/ Clementina Arderiu

La deixalleria mòbil amplia el servei als dilluns

Deixalleria
mòbil
Dissolvents · radiografies · tòners · esprais 
fluorecents · bombetes · olis · bateries 
petits aparells elèctrics · metalls · piles 
pintura  · ferralla...
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Noves accions de formació i ocupació 
beneficien 167 persones

Treballs de millora als barris acordades 
amb les entitats veïnals

L’Ajuntament	 ha	 iniciat	 l’any	 2014	 amb	 nous	
programes de qualificació professional i treball 
en què participen 167 persones. En els propers 
mesos l’oferta s’ampliarà amb la posada en marxa 

L’Ajuntament	ha	dut	a	terme	diverses	obres	de	millora	
a partir de les demandes que la ciutadania i, en espe-
cial, els representants de les associacions de veïns 
han	 traslladat	 a	 l’alcalde	durant	 les	 visites	d’aquest	
als diferents barris.

Millora dels accessos 
a les escoles Pau Vila i 
Joaquim Monmany
La vorera on conflueixen els car-
rers de Mas Lluí i de Joaquim 
Monmany, just en el tram d’accés 
a les escoles Pau Vila i Monmany, 
ha estat completament renovada 
amb l’objectiu de facilitar l’accés 
i la mobilitat dels vianants. L’obra 
ha suposat també la construcció 

d’una plataforma elevada en la cruïlla dels dos carrers i 
la plantació d’un parterre amb plantes a l’inici del carrer.

Reparació del canal de 
Can Maginàs
En el pàrquing de Can Maginàs 
s’ha fet una reparació del canal 
que aboca aigües del passeig 
central de la plaça de Can Magi-
nàs per evitar les filtracions d’ai-
gua a la zona d’aparcament.

Més seguretat a Comte 
Vilardaga
S’han col·locat petites elevacions 
a la calçada per reduir la velocitat 
dels vehicles abans del pas de via-
nants del número 123 del passeig. 
També s’han reduït les pilones que 
separen els carrils. En el passeig i 
carrers de l’entorn s’ha renovat la 
pintura de les marques vials, pas-
sos de vianants i carril bici.

Canvi de prioritat a la cruïlla dels carrers
Clementina Arderiu amb Estelí 
Amb l’objectiu de reduir la velocitat dels vehicles a l’en-
torn de la plaça Dicià i el Centre Cívic Mas Lluí, s’ha canviat 
la prioritat de pas i els vehicles s’han d’aturar a la cruïlla 
amb el carrer Estelí. Així, s’ha reforçat la seguretat del pas 
de vianants en una zona de molta afluència de persones.

22 participants en accions de foment de 
l’ocupació 

S’ha contractat 16 persones aturades que havien 
exhaurit la prestació per desocupació en el marc de nous 
programes de treball i formació subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb una durada de sis 
mesos i que finalitzaran el 29 de juny. En concret, s’han 
contractat 13 persones com a auxiliars d’atenció al públic 
i 3 persones com a peons per treballar en el servei de 
manteniment de la ciutat. A més, també s’ha posat en 
marxa un programa de col·laboració social que ha permès 
que 6 persones amb el subsidi mínim hagin començat a 
treballar i rebin una aportació que complementa els seus 
ingressos, fent feines de manteniment i neteja dels espais 
urbans, fins al juny de 2014. 

La Generalitat, a través del SOC, subvenciona aquestes 
accions de foment de l’ocupació amb 146.000 € i 
l’Ajuntament aporta 16.000 € per completar el programa 
de “Col·laboració social”. 

70 joves podran formar-se i treballar en 
empreses 

En col·laboració amb el SOC, l’Ajuntament torna a posar 
en marxa el programa “Joves per l’ocupació” adreçat a 

Nous cursos i contractacions en el marc del programa 
“Treball als barris”

Més estaciona-
ment al carrer 
Can Miano 
S’ha ordenat l’estacio-
nament en semibateria 
en el tram del carrer de 
Can Miano situat entre 
els carrers del Pla i de 
Sant Josep per aug-
mentar les places, evi-
tar els estacionaments 

a sobre de la vorera i forçar els vehicles a circular pel 
polígon a menys velocitat. Al mateix temps, s’ha creat un 
espai d’aturada per facilitar la consulta del punt d’infor-
mació d’empreses situat en el Centre de Serveis El Pla.

Ampliació
d’una vorera
de la rambla
La vorera que hi ha a 
l’alçada del número 
100 de la rambla Mar-
quesa de Castellbell 
s’ha ampliat per facilitar 
l’aturada dels autobu-
sos en la parada exis-

tent en aquest punt, que és molt a prop de l’ambulatori.

Actuacions
a l’entorn del
Martí Dot 
S’han instal·lat a la cal-
çada elements de sepa-
ració en l’estacionament 
de bateria del carrer 
Josep Teixidó per evitar 
que els vehicles colpe-
gin els arbres i el mobi-

liari urbà de la zona. També s’han renovat les pilones que 
senyalitzen la sortida d’emergència de l’institut per garan-
tir-ne la seguretat.

Renovació de la senyalització del Mercat 
del carrer Sant Josep 
S’ha renovat la senyalització del Mercat setmanal dels 
dilluns que s’ubica al carrer Sant Josep, al barri Falguera. 
En concret s’ha actuat tant en els senyals del carrer Sant 
Josep com en els que hi ha instal·lats en els carrers de 
l’entorn.

joves de 16 a 25 anys a l’atur, sense el graduat en ESO o 
amb dèficits formatius. Un total de 50 joves milloraran la 
seva formació en 4 especialitats: dinamització d’activitats 
de lleure infantil i juvenil; auxiliars de comerç i atenció al 
públic; operaris de magatzem i iniciació a la cuina. 

Els participants del programa fan pràctiques en empreses, 
les quals es beneficien d’una subvenció equivalent al 
salari mínim interprofessional durant sis mesos en cas 
que contractin els joves un cop acabades les pràctiques. 
Per fomentar l’ocupació juvenil, es posa en marxa 
també un nou programa anomenat “Fem ocupació per a 
joves” que té per objectiu la contractació de 20 joves en 
empreses del territori. 

75 alumnes podran obtenir un certificat 
de professionalitat 

En l’àmbit formatiu, s’estan posant en marxa 5 accions 
adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur 
amb l’objectiu de millorar la qualificació professional 
i ajudar-les a incorporar-se al mercat de treball. Són 
accions per obtenir certificats de professionalitat de 
comerç i màrqueting, així com serveis socioculturals i a 
la comunitat. Aquests cursos de formació ocupacional 
estan subvencionats pel SOC i cofinançats pel Fons 
Social Europeu.  

de  noves accions i plans d’ocupació finançats amb 
pressupost municipal i amb ajuts d’altres organismes 
i administracions.

El programa “Treball als barris”, impulsat pel 
Departament de Treball mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), rebrà aquest any 
prop de 400 mil euros que permetran la contractació 
de fins a 27 persones a l’atur en plans d’ocupació de 
sis mesos de durada, així com la posada en marxa de 
cursos de formació de diferents especialitats.

Pel que fa als plans d’ocupació, s’ha aprovat un pla 
que preveu la contractació de 8 dones per fer tasques 
d’atenció i cura de la llar a persones grans o amb 

situacions de dependència, així com d’un treballador 
social per coordinar el grup. També es durà a terme un 
pla d’auxiliars d’informació per capacitar 7 persones 
en el tractament de dades i l’atenció a la ciutadania. 
Per últim, es contractaran 5 joves d’entre 16 i 29 anys 
per fer accions d’alfabetització digital al teixit social.

En el camp formatiu, al llarg de 2014 es faran cursos de 
formació ocupacional I altres cursos per a l’obtenció 
de diferents carnets i certificats. 
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Les àrees d’esbarjo per a gossos 
es renoven 

Adif instal·larà ascensors a l’estació
i prolongarà les andanes

L’Ajuntament	ha	destinat	prop	de
690.000	€	a	polítiques	socials	al	2013

L’Ajuntament ha renovat completament els pipicans per 
convertir-los en àrees d’esbarjo per als gossos, on aquests 
puguin jugar i córrer sense necessitat d’anar lligats, a més 
de poder fer-hi les seves necessitats. En concret, s’ha actuat 
sobre els onze espais que hi ha distribuïts en els diferents 
barris per millorar les tanques i portes d’accés, així com en 
l’arranjament dels paviments de sauló. A més, s’ha ampliat 
notablement la superfície dels espais de Can Maginàs i Can 
Llobera, que eren els més reduïts. Alhora s’han senyalitzat 
totes les àrees d’esbarjo amb rètols identificatius. 

Pel que fa al tancament dels espais, en alguns s’han 
instal·lat tanques metàl·liques d’1,5 metres d’alçada per 
evitar la fugida dels gossos. A més, les tanques estan fetes 
amb un sistema de malla de metall que permet una millor 
visibilitat.

El conjunt de les actuacions ha suposat una inversió de 
29.979,19 €.

D’altra banda, l’Ajuntament s’encarrega de netejar, 
desinfectar i desparasitar les onze àrees d’esbarjo per a 
gossos perquè estiguin en bones condicions d’higiene i 
salubritat. Tots els espais tenen dispensadors de bosses i 
es netegen dos cops al dia -al matí i a la tarda- de dilluns a 
dissabte, i un cop al matí els diumenges i festius.

L’empresa Adif instal·larà dos ascensors a l’estació de 
tren de Sant Feliu i prolongarà les andanes amb l’objectiu 
de millorar la seguretat i les condicions d’accessibilitat 
de les persones usuàries del servei. L’acció s’inclou en 
el Pla especial d’actuació de Rodalies 2013-2016, que 
preveu dur a terme diferents obres d’inversió tant en el 
conjunt de la infraestructura ferroviària com en els edificis 
de la xarxa de Rodalies arreu de Catalunya. En el cas de 
l’actuació a Sant Feliu de Llobregat, que en el document 

Acords amb veterinaris i comerços

L’Ajuntament ha establert acords de col·laboració amb 
diferents centres veterinaris i establiments especialitzats 
en la venda de productes per a animals de companyia 
de manera que les persones propietàries de gossos de 
la ciutat que hagin fet el pagament de la taxa anual per 
tinença d’animals de companyia puguin beneficiar-se de 
descomptes i promocions especials.

de prioritats figura com a una solució provisional, es 
preveu que aquest any es faci la redacció del projecte i 
que l’any 2015 s’executi l’obra. 

El conjunt d’actuacions de millora previstes a la xarxa de 
Rodalies fins al 2016 no suposa en cap cas la supressió 
d’altres inversions a la xarxa ferroviària d’interès general. 
Així, la reivindicació del soterrament de les vies de tren al 
seu pas per Sant Feliu continua sent un projecte prioritari. 

Una prioritat dels pressupostos dels darrers anys ha 
estat reforçar les polítiques socials municipals. Des dels 
diferents departaments de l’Ajuntament es treballa de 
forma transversal per detectar, atendre i donar el màxim 
suport a les persones i famílies que ho necessiten, sent 
conscients que no sempre s’arriba a tothom.

Garantir drets bàsics com l’alimentació o els 
subministraments (aigua, llum i gas), l’accés a l’educació o 
a l’esport en igualtat de condicions o fer l’acompanyament 
en la cerca de feina, són serveis que l’Ajuntament considera  
prioritaris. Concretament el 2013 es van destinar 450.385 € 
a ajuts socials i es van deixar d’ingressar 237.197 € en 
concepte de bonificacions o preus reduïts en impostos i 
taxes.

Els ajuts es donen a través de tres vies:
•	 Ajuts	econòmics	directes	per	pagar	 factures	com	ara	

aigua, llum, gas, lloguers o menjadors escolars.
•	 Subvencions	a	entitats	assistencials,	associacions	de	

mares i pares d’alumnes o esplais que acullen infants 
amb risc d’exclusió social.

•	 Bonificacions,	exempcions	o	preus	reduïts	en	impostos	
i taxes. La ciutadania deixa de pagar o es beneficia de 
descomptes en l’IBI, la plusvàlua, la taxa de residus 
o en serveis com les escoles bressol o el Complex 
de Piscines. A efectes del pressupost municipal, en 
aquest apartat l’Ajuntament deixa d’ingressar diners.

4.000 persones ateses als serveis socials

El 2013 es van atendre un total de 3.905 persones, 
un 5% més que l’any anterior. Del total de persones 
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ateses, el 85% eren autòctones i el 15% nouvingudes. El 
problema principal de les persones ateses és la manca 
de recursos econòmics per cobrir necessitats bàsiques, 
així com les dificultats per trobar feina. També s’ha ajudat 
persones amb problemes de salut mental i física com a 
conseqüència de la situació de crisi, així com persones 
que viuen en un entorn familiar i social deteriorat. 

43 persones exemptes de la plusvàlua

Un total de 43 persones que van perdre l’habitatge durant 
el 2013, ja fos per dació en pagament o per execució 
hipotecària, van estar exemptes del pagament de l’impost 
de la plusvàlua. Per aquest concepte l’Ajuntament va 
deixar d’ingressar 109.925,77 €, en aplicació de l’acord 
aprovat pel ple en 2012 per a aquests casos.

Escoles	bressol:	el	59%	d’alumnes	es	
beneficia de la tarifació social

En el primer trimestre d’aquest curs, dels 395 alumnes 
matriculats, el 59% ha pagat el servei per sota dels 160 €, 
que era la quota de l’any anterior per a tothom. Les dades 
a tancament de trimestre apunten que l’Ajuntament ha 
deixat d’ingressar 69.732 € amb la posada en marxa de 
la tarifació social.

Abonament reduït per a persones aturades 
al Complex

Les persones usuàries han pagat per l’abonament bàsic 
10,56 €, en comptes de 26,40 €.

Ajuts socials
Urgència social (aliments, lloguers, subministres, etc.) 646  162.000 €
Menjadors escolars 110  54.550 €
Sortides escolars 463  23.223 €
Llibres escolars 234  18.982 €
Activitats esportives per a aturats (Complex) 675  95.648 €
Activitats extraescolars 68  4.939 €
Activitats de lleure per a infants 166  35.222 €
Bancs d’aliments, rober i altres serveis assistencials 1.347  36.417 €
Ajuts per pagar l’IBI 74  3.616 €
Ajuts per pagar la taxa d’escombraries  221  8.951 €
Ajuts per pagar l’IBI a famílies monoparentals 45  5.160 €
Ajuts per pagar la taxa de residus a famílies monoparentals 45  1.677 €
  450.385	€
Bonificacions i exempcions en impostos i taxes
IBI per a famílies nombroses 359 43.020 €
Taxa de residus per a famílies nombroses 359 14.519 €
Tarifació social escoles bressol 231 69.732 €
Exempcions de plusvàlues 43 109.926 €
  237.197	€
TOTAL	 	 687.582	€

Bonificacions i ajuts en impostos, taxes i serveis de 2013
Persones 

beneficiàries

Despeses 
Ajuntament 

Imports que
l’Ajuntament deixa 
d’ingressar per
destinar-los a ajudes
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L’Ajuntament va iniciar a finals d’octubre un procés 
participatiu per recollir propostes per definir la nova plaça 
de Rafael Alberti, al barri de Falguera. Així, el 29 d’octubre 
va organitzar un cafè participatiu, al Centre Polivalent 
Falguera, i el 31 d’octubre va realitzar una activitat 
d’entreteniment familiar a la mateixa plaça. L’objectiu 
d’aquestes activitats de caire lúdic i festiu era atraure 
el màxim nombre de gent i recollir les impressions dels 
ciutadans i ciutadanes per definir l’aspecte futur (paviment, 
mobiliari urbà, enllumenat), els usos i les funcionalitats de la 
plaça. En paral·lel a les activitats programades, es va obrir 
un espai de participació en línia al web de l’Ajuntament 
(http://www.consensus.cat/santfeliu/) des del qual tothom 
podia aportar idees o suggeriments que contribueixin a 
millorar la plaça i la convivència entre veïns i veïnes. 

El submarí català Ictineu 3 va realitzar el 19 de desembre 
les primeres proves sota l’aigua a la depuradora de Sant 
Feliu, amb la col·laboració de l’Ajuntament i d’Aigües de 
Barcelona que va facilitar l’ús de les seves instal·lacions 
per uns dies.

El submarí, construït a Sant Feliu, es va submergir dues 
vegades en una piscina, a una profunditat de 4,5 metres, 
per comprovar el bon funcionament dels sistemes de 
flotabilitat, navegació, comunicació i seguretat, com a pas 
previ a les proves de port i de mar previstes per al 2014, 
l’última fase abans d’obtenir la certificació i classificació 
final. 

Des de l’Espai d’Innovació de la Fira Comercial i Industrial 
del Baix Llobregat de 2012, l’Ajuntament va començar a fer 
difusió a la ciutat i a la comarca del projecte Ictineu 3, i va 
facilitar un espai a la plaça de la Vila. A més, l’Ajuntament 
ha apostat pel projecte Ictineu 3, impulsant networking 
i sinergies entre empreses de Sant Feliu, donant suport 
a la campanya de micromecenatge i a través d’una 
subvenció per poder dur a terme les proves d’immersió a 
la depuradora municipal.

El submarí català Ictineu 3 ha estat dissenyat per assolir 
profunditats de fins a 1.200 metres, té una capacitat 
per a 3 tripulants (un pilot i dos passatgers) i converteix 
Catalunya i l’Estat espanyol en sisena potència mundial en 
capacitat d’immersió tripulada. Aquest submarí es traduirà 
en grans beneficis per a la societat ja que el país disposarà 

Al mes de novembre es va iniciar el procés participatiu 
per a la millora del Casal de Joves. Així, entre el 14 de 
novembre i el 5 de desembre es van realitzar 3 tallers, 
dos amb els delegats i delegades dels Instituts Martí Dot 
i Olorda, en representació dels alumnes dels cursos de 
primer, segon, tercer i quart d’ESO, i un taller obert als 
joves de la ciutat, amb una participació de 50 persones. 
L’objectiu dels tallers era definir els espais que ha de tenir 
el Casal (espai de trobada, sala d’audiovisuals i multimèdia, 
sala de concerts i espectacles, sala d’exposicions, aules 
d’estudi, sales polivalents, etc.). A més, s’ha recollit l’opinió 
de 372 joves a través d’un procés d’enquestes on els joves 
han puntuat en funció de les seves preferències aquells 
espais que ha de tenir el Casal. Finalment, durant el mes 
de febrer es farà una sessió oberta a tots els joves per fer 
un retorn de la seva participació.

d’una potent eina d’intervenció i investigació submarina. 
S’utilitzarà per a tasques d’investigació científica, 
d’observació del fons marí o per a tasques d’intervenció 
submarina en casos d’emergències, entre d’altres. Per a la 
seva construcció han calgut gairebé 10 anys de feina i 2,5 
milions d’euros d’inversió, més de 175.000 dels quals han 
estat recaptats a través de campanyes de micromecenatge 
i de subscripció popular.

Èxit de les primeres proves sota 
l’aigua del submarí Ictineu 3

Sant Feliu, entre els impulsors del 
projecte “CloudBCN” per compartir 
informació a la xarxa

Sant Feliu és un dels deu ajuntaments que ha participat 
en el naixement del “CloudBCN”, un nou projecte de 
tecnologia creat per afavorir l’intercanvi d’experiències 
entre els municipis per permetre la creació de serveis TIC 
comuns i estàndards que donin resposta de manera més 
eficaç a ciutadania i empreses i alhora permetin reduir 
la despesa de les administracions. CloudBCN té ja una 
primera experiència, el Portal Open Data, on es poden 
consultar i descarregar dades obertes de diferents ajun-
taments, entre ells el de Sant Feliu. 

La iniciativa està impulsada pels ajuntaments de Bar-
celona, Badalona, Cornellà, Viladecans, el Prat, Tarra-
gona, Lleida, Mataró i Sant Cugat i se suma als treballs 
que s’estan desenvolupant des de Localret, el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya (AOC) i la Diputació 
de Barcelona. 

La banda ampla s’instal·larà a 25 
dependències públiques 

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació (CTTI), a través de la seva concessionària Xarxa 
Oberta, connectarà amb infraestructura de fibra fins a 25 
seus i dependències de la Generalitat ubicades a Sant 
Feliu. L’objectiu és que la banda ampla arribi als jutjats, 
ambulatoris, als Serveis Territorials d’Ensenyament, al 
Centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), així 
com a totes les escoles públiques de primària i als insti-
tuts, entre altres equipaments. La implantació de la fibra, 
que s’anirà fent en diferents fases al llarg de 2014 i 2015, 
és fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 
el CTTI.

La previsió és que la banda ampla afavoreixi la presència 
de nous operadors de telecomunicacions al municipi. 

El desplegament de la xarxa, que el Govern català està 
fent arreu de Catalunya, també vol facilitar la connexió 
entre les administracions i la cohesió de serveis públics 
incrementant la seva eficiència i productivitat.  

La plaça de Rafael Alberti i la millora del 
Casal de Joves, a debat

C/ Indústria, 6-8 · Polígon “El Pla”
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tel. 93 666 81 64 / 93 685 30 61
Fax. 93 666 00 62 · recepcio@colbo.net

PLANXA, PINTURA, MECÀNICA

Reparar el seu 
cotxe no és
un joc de nens!

GlupS!

Des de 2005

SÁNCHEZ MUIÑOS

Assessorament Laboral, Fiscal i Comptable

Assessoria Jurídica

C/ De Dalt, 2  ·  Sant Feliu de Llobregat  ·  Tel. 93 685 01 32
asesoria@sanchezmuinos.es  ·  www.sanchezmuinos.es

Segueix-nos a       Twitter i        Facebook

Ens hem

traslladat!

Botiga online: www.sprintbike.net
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L’Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per tal de convertir 
la Nau de les Sedes de Can Bertrand en un institut públic de formació 
professional de referència a la comarca, on s’impartiran les especialitats 
d’Hoteleria i Turisme i Indústries Alimentàries. Amb aquest nou 
equipament educatiu, Sant Feliu veurà reforçada l’oferta d’estudis de 
secundària a la ciutat, ja que serà el tercer institut, alhora que esdevindrà 
l’únic centre del Baix Llobregat on es podran cursar estudis de grau mitjà 
i superior relacionats amb el món de la restauració. La futura escola 
d’hoteleria disposarà també d’un restaurant pedagògic obert al públic 
on els alumnes podran fer pràctiques i aprendre l’ofici. 

Durant el 2014 s’aprovarà el projecte d’obres, que s’iniciaran en funció 
de les possibilitats pressupostàries de la Generalitat. El nou centre de 
formació professional suposarà el trasllat dels cicles formatius de les 
famílies descrites que actualment es fan a l’institut Martí Dot. L’oferta 
formativa a Can Bertrand, però, s’ampliarà i millorarà ja que les noves 
instal·lacions creixen en superfície i recursos. Per la seva banda, l’institut 
Martí Dot podrà disposar de més aules per donar resposta a l’augment 
d’alumnes que es viurà en els propers anys. 

La regidora d’Educació, Mireia Aldana, assegura que “és una gran 
notícia per a la ciutat; els nostres joves gaudiran d’una oferta formativa 
més pròxima i, a més, Sant Feliu avança en termes de ciutat educadora”.

Sota el títol “Per Nadal fem ciutat, compra a DeBotigues 
i guanya un premi de 6.000 €”, la campanya de Nadal de 
promoció del comerç local, organitzada pel Consorci de 
Comerç de Sant Feliu, ha repartit aquest any 9.600 euros 
en diferents premis. Així, es va lliurar un premi de 6.000 
euros a la persona guanyadora, Maria Isabel Castillo 
Barbones, que se’ls va gastar en establiments adherits al 
Consorci. La butlleta guanyadora, amb el número 4.844, 
va ser lliurada pel Bar Colón, al barri de la Salut. Es va 
donar el cas que el número guanyador d’enguany, el 
123.530, lliurat a Foto Blas va quedar desert, i va passar 
a ser la guanyadora la primera reserva del sorteig.  També 
es van repartir sis vals de 100 euros entre els infants 

La Nau de les Sedes 
de Can Bertrand serà 
un institut públic 
d’Hoteleria i Turisme

El Consorci de Comerç reparteix prop 
de	10.000	€	en	la	campanya	de	Nadal

Un edifici de valor 
extraordinari

La nau gran de Can Bertrand, que forma 
part d’un complex industrial de finals del 
segle XIX, ha estat rehabilitada mantenint 
l’estructura i els forjats. Disposa de tres 
plantes de 1.204 m2 cadascuna, i la 
façana frontal s’ha fet tota nova de vidre. 
Amb la ubicació dels estudis d’hoteleria, 
es recupera un espai emblemàtic de la 
ciutat i de gran valor històric, que destaca 
també per la seva cèntrica ubicació i per 
la proximitat a l’estació de tren, tramvia i 
xarxa d’autobusos.

Les obres d’adequació i la posada en 
marxa del que serà el tercer institut de 
Sant Feliu van a càrrec de la Generalitat, 
que invertirà 5 milions d’euros.

Parc educatiu de referència a 
la comarca

La urbanització del sector de Can 
Bertrand va suposar la recuperació de 
les tres naus de l’antiga fàbrica tèxtil del 
mateix nom. A les naus baixa i tranversal 
es troben actualment l’Escola d’Educació 
Especial Tramuntana i el Centre Marquet 
Molins. Amb la futura obertura de 
la nau gran com a centre de formació 
professional, el sector de Can Bertrand 
esdevindrà un parc educatiu amb serveis 
referents a la comarca. Precisament, a 
l’entorn més proper de Can Bertrand hi 
ha també altres equipaments educatius 
com l’escola bressol municipal Patufet, 
l’escola Salvador Espriu i el col·legi Bon 
Salvador.

guanyadors del sorteig “DeBotigues ajuda els Reis a fer 
realitat el teu somni” que es va celebrar la nit de Reis.

Els	bancs	d’aliments	reben	una	aportació	de	4.320	€
Enguany la campanya de comerç del Nadal 2013 va 
incorporar un premi solidari que es va atorgar als bancs 
d’aliments de Sant Feliu. En concret, el Consorci de 
Comerç va donar 3.000 € per a la compra de productes 
frescos de primera necessitat. L’Ajuntament també es va 
sumar a la iniciativa i va aportar 1.320 €. En total, es van 
lliurar vals de compra a 225 famílies que són ateses pels 
bancs d’aliments de Sant Feliu.

La campanya de Nadal es difon per televisió
La campanya nadalenca del comerç local, que es va posar 
en marxa el 5 de desembre coincidint amb l’encesa de 
l’enllumenat dels carrers, es va difondre en dos anuncis 
publicitaris que es van poder veure durant el Nadal, en el 
marc del programa Els Matins de TV3, amb l’objectiu de 
promocionar el comerç local fora de Sant Feliu.

El Nadal també es viu al Mercat Municipal
Durant la campanya de Nadal, els paradistes del 
Mercat van dur a terme diverses iniciatives per tal de 
fer gaudir la ciutadania, i en especial la clientela, de 
l’esperit nadalenc. Va destacar el tió per a infants de 
fins a 10 anys, el Patge Reial i la campanya “Per Nadal 
brinda amb el Mercat!”.

MOTOR
FANGU S.L.

25 anys al seu serveiAgencia Oficial Renault

Vendes: Pl. Pere Dot, 69 - Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 48 02
Taller: Doctor Bruguerolas, 23 - Sant Feliu de Llobregat
 Tel. 93 666 08 69
motorfangu@red.renault.es - www.motorfangu.com
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La tarifació social es 
constata com a eina 
d’igualtat i d’equitat 

El mapa educatiu de Sant Feliu, en procés de canvi

Com afectaran els canvis en el curs 2014-2015

L’oferta educativa a Sant Feliu ha anat experimentant 
al llarg dels anys constants canvis per adaptar-se a 
la realitat del moment. Fa anys la demanda de places 
de 0 a 3 anys va propiciar el creixement de les escoles 
bressol municipals fins a disposar dels quatre centres 
actuals, alguns dels quals s’han hagut de renovar i 
ampliar per poder donar resposta a les sol·licituds. El 
mateix ha succeït amb les escoles de primària i els 
instituts, que en molts casos han incorporat noves línies 
per poder acollir l’augment d’alumnat. 

Les escoles bressol han començat a aplicar aquest curs 
2013-2014 la tarifació social amb l’objectiu que qualsevol 
infant pugui accedir-hi en condicions d’igualtat i equitat. De 
fet, la tarifació social és un dels compromisos prioritaris que 
l’Equip de Govern s’havia marcat per a aquesta legislatura 
per tal de reivindicar la funció social dels serveis i alhora 
garantir que siguin sostenibles econòmicament.

Amb la tarifació social, el preu deixa de ser la barrera que 
impedeix a moltes persones portar els seus fills i filles a 
l’escola bressol. En aquest curs s’han definit set quotes pel 
servei bàsic d’educació que van des dels 32 € als 195 €. En 
el servei de menjador s’han establert quatre quotes que van 
des dels 3,50 € als 7,50 € diaris. 

Analitzades les dades del primer trimestre del curs, es 
constata que dels 395 alumnes de les quatres escoles, el 
59% paga el servei a un preu inferior del que hauria hagut 
de pagar sense l’aplicació de la tarifació social. És a dir, la 
quota mensual que abonen oscil·la entre els 32 € i els 147 €, 
mentre que en el curs anterior la quota del servei era de 
160 € per a tothom. 

Augmenten un 30% els infants 
del menjador

En els darrers anys s’havia detectat una davallada del 
nombre d’infants que es quedaven a dinar. I és que els 
menús infantils s’encareixen sobretot perquè són més 
elaborats i perquè cal més personal. Amb l’aplicació de 
la tarifació social el menjador ha augmentat en un 30% el 
nombre d’infants, que han passat dels 143 el curs passat als 
186 actuals. Una dada que explica aquest increment és que 
el 56% dels usuaris paguen el menú diari a un preu inferior 
als 7,50 euros, que era el preu fix previ a la tarifació social. 

Portes obertes
Des del 18 de febrer i fins al 8 de març, els centres 
d’educació infantil i primària i els d’educació 
secundària obligatòria obren les portes per oferir 
jornades de visita a les famílies en el marc de la 
campanya d’escolarització del proper curs escolar. 

Curs 2014-2015

Preinscripcions
Educació infantil, primària i secundària
De l’11 al 21 de març
Escoles bressol
Del 5 al 16 de maig
Batxillerat i Cicles formatius
Del 13 al 23 de maig
Escola d’adults
Del 23 al 30 de juny
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El model educatiu de les quatre 
escoles bressol municipals 
(Fàbregas, Ginesta, Patufet i 
Tambor) està plenament consolidat i 
continuarà oferint serveis opcionals 
com l’acollida i el menjador. El 
nombre d’infants de fins a 3 anys 
ha baixat i, per tant, el curs vinent 
es reduiran les places a les escoles 
bressol municipals.  

L’institut Martí Dot continuarà 
oferint els cicles formatius de grau 
mitja en les modalitats de: cuina i 
gastronomia; forneria, pastisseria 
i confiteria i serveis en restauració. 
A més, també s’impartirà el grau 
superior en direcció de cuina i 
restauració. L’escola d’Hoteleria de 
l’institut mantindrà obert el restaurant 
pedagògic del Palau Falguera, així 
com el restaurant de l’institut. 

Cicles formatius

L’Escola Municipal de Música, 
ubicada al Palau Falguera, continuarà 
fidel al model d’ensenyament 
impulsat fa un parell de cursos que 
ha permès obrir l’aprenentatge a 
totes les edats i a tots els estils de 
música, i que ha suposat l’augment 
de l’alumnat. Es seguirà promovent 
la participació en formacions 
instrumentals i vocals, tot afavorint 
el seu vincle amb la vida cultural i 
festiva de la ciutat. En el curs actual 
hi ha 404 alumnes matriculats, xifra 
que gràcies a la flexibilització de 
classes i horaris, podrà continuar 
creixent el curs vinent.

La tarifació social, el curs vinent
Una de les novetats del curs 2014-
2015 serà l’aplicació de la tarifació 
social en les quotes amb l’objectiu 
de facilitar l’accés a l’ensenyament 
musical a tothom, independentment 
dels seus ingressos. Així, es fixarà el 
preu del servei segons la capacitat 
econòmica de les famílies. En 
qualsevol cas, la quota màxima de 
pagament no superarà el preu màxim 
vigent en el curs actual. 

Escola Municipal de Música0 – 3 anys

Reducció de places

El curs vinent es fa necessària 
l’ampliació de places a secundària. 
Així, els dos instituts, Martí Dot i 
Olorda, augmentaran en una línia el 
curs de primer d’ESO, de manera 
que cada centre passarà a tenir cinc 
línies. Els dos instituts segueixen 
oferint el batxillerat en les modalitats 
d’humanitats i ciències socials i 
ciències i tecnologia. A més, l’institut 
Olorda també ofereix el batxillerat 
artístic.

Secundària i batxillerat

Augment de
2 línies de 1r d’ESO

Augment de places

L’oferta formativa
es manté

El descens de la natalitat també 
afectarà la matriculació d’alumnes 
als cursos de P3 d’educació infantil. 
Ajuntament i Generalitat, davant la 
realitat de les xifres, han acordat el 
tancament de la segona línia de P3 
a les escoles Pau Vila i Monmany.

Infantil i primària

Tancament de 
2 línies de P3

El Centre de Formació de Persones Adultes Mestre 
Esteve, continuarà oferint cursos per obtenir el 
graduat en secundària i per aprendre i perfeccionar 
la lectura i l’escriptura. S’impartiran també cursos 
per a les proves d’accés a cicles formatius de grau 
superior. L’escola, com a centre ACTIC, oferirà cursos 
d’informàtica en tres nivells. Pel que fa a la llengua, 
es faran cursos de català inicial, castellà inicial i bàsic 
i anglès (tres nivells). La matrícula està oberta durant 
tot el curs.

Escola de Persones Adultes

L’oferta formativa
es manté

Escola Nadal: 18 de febrer, 17 h
Escola Martí i Pol: 20 de febrer, 17 h
Col·legi Bon Salvador: 22 de febrer (infantil, 11 h, i 
secundària, 12 h)
Escola Pau Vila: 24 de febrer, 17 h
Escola Gaudí: 25 de febrer, 17 h
Institut Olorda: 25 de febrer, 18.30 h
Escola Monmany: 26 de febrer, 17 h
Escola Mestral: 26 (secundària) i 27 de febrer 
(infantil), 17 h
Institut Martí Dot: 27 de febrer, 19 h
Col·legi Verge de la Salut: 4 de març, 18 h (infantil) i 
5 de març, 19 h (secundària)
Escola Falguera: 5 de març, 17 h
Salvador Espriu: 6 de març, 17 h
Col·legi M. de Déu de la Mercè: 8 de març (infantil, 
11 h, i secundària, 12 h)

231 famílies

164 famílies

(59%)	paguen
entre 32 D i 147 D

(41%) paguen
entre 176 D i	195	D

El panorama educatiu per als propers anys, però, 
planteja importants canvis. Sant Feliu, igual que 
el conjunt de Catalunya, pateix un descens de la 
natalitat des de 2009 que està repercutint directament 
en el sistema educatiu. Així, davant les fluctuacions 
imminents del nombre d’alumnes en totes les etapes 
educatives, Ajuntament i Generalitat treballen en el 
replantejament del futur mapa educatiu de la ciutat 
que començarà a variar en el proper curs 2014-2015.

www.santfeliu.cat/educacio
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La mort de l’escriptora Joana Raspall el 4 de desembre 
de 2013 va arribar quatre dies després de la celebració de 
l’acte de cloenda de l’Any Joana Raspall, que va aplegar 
més de 500 persones en un emotiu homenatge a la Sala 
Ibèria. L’escriptora va ser-hi present i es va mostrar 
molt agraïda pel conjunt d’activitats organitzades durant 
l’any del centenari del seu naixement. 

La commemoració de l’Any Joana Raspall es va iniciar 
el mes de febrer de 2013 i des d’aleshores es van 
celebrar arreu de Catalunya més de 200 activitats 
com ara exposicions, tallers, cantates, recitals de 
poesia, edicions, reedicions i presentacions de llibres 
o conferències per difondre l’obra i la trajectòria de la 
poetessa santfeliuenca. Les escoles i altres centres 
formatius van impulsar més d’un centenar d’activitats 
que han permès conèixer millor la figura de Joana 
Raspall, especialment als infants i joves. 

Entre els actes d’homenatge cal destacar l’”Enfilall 
de mots” organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, 
així com l’acte institucional de l’1 de juliol, dia en què 
l’escriptora va complir els 100 anys, al Palau de la 
Generalitat i que va ser presidit pel president Artur Mas. 
En aquest acte, es va lliurar a la poetessa la Medalla 
Centenària que atorga el Departament de Benestar i 
Família a les persones que fan 100 anys. La celebració 
de l’Any Joana Raspall ha inclòs també esdeveniments 
literaris de renom, com ara la 4a Setmana d’Estiu de 
Montserrat o la Setmana del Llibre de Barcelona, al 
setembre.

La cloenda del centenari de la poetessa va incloure la 
reedició de l’exposició “Joana Raspall, una escriptora 
centenària”, que es va poder visitar al Centre Cívic Mas 
Lluí del 21 de novembre al 22 de desembre. La mostra, 
que es va instal·lar al maig al Palau Falguera en el marc 
de l’Exposició Nacional de Roses, també dedicada al 

L’Any Joana Raspall deixa més de 200 
activitats i un extens llegat

L’esperit solidari de les 
entitats creix al Nadal 
Durant el mes de desembre es van engegar 
diferents iniciatives solidàries per recaptar 
aliments i joguines.

Cal destacar l’èxit de la tradicional campanya “Cap infant 
sense joguines” que va permetre lliurar joguines noves 
a 283 infants de les 147 famílies ateses des de Serveis 
Socials de l’Ajuntament. En total es van recollir prop d’un 
miler de joguines gràcies a la iniciativa impulsada per 
l’Ajuntament i l’Assemblea Local de la Creu Roja, amb 
la col·laboració del Voluntariat de Sant Feliu i l’AFAP. 
Un any més, la campanya es va iniciar amb el Festival, 
organitzat pel Voluntariat de Sant Feliu, que va comptar 
amb l’actuació de diferents grups i entitats locals.

La cinquena edició de la campanya “El Complex 
solidari” del Complex Municipal de Piscines també va 
complir els objectius i va recollir 2.888 kg d’aliments de 
primera necessitat que es van distribuir a través dels 
bancs d’aliments a la ciutat. En la recaptació d’aliments 
van participar altres entitats i col·lectius locals.

Al desembre va néixer una altra campanya solidària sota 
el lema “Junts davant les necessitats” que va recaptar 
1.740 kg d’aliments. La iniciativa, impulsada per la Creu 
Roja de Sant Feliu i els Mossos d’Esquadra, va comptar 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, la Policia Local i 
les entitats esportives Santfeliuenc FC, CB Santfeliuenc, 
Penya Blanc Blava, Club Handbol Sant Llorenç, Club 

Rítmica Sant Feliu i Penya Recreativa Sant Feliu. A més, 
també hi va col·laborar el Club d’Esplai Sant Feliu i la 
Caixa. 

D’altra banda, un any més Sant Feliu va col·laborar 
amb La Marató de TV3 i es van recollir 6.739 € amb 
diferents activitats organitzades per l’Agrupació Cultural 
Folklòrica, la Comissió de Festes del carrer de Joan 
Maragall, l’Esplai Sant Llorenç, l’entitat Motor Clàssic 
Sant Feliu i l’Associació Balls d’Envelat.

centenari de la poetessa, visitarà altres municipis el 
2014. Juntament amb l’exposició, també es va presentar 
el llibre Divuit poemes de Nadal i un de Cap d’Any, un 
recull de poesies de l’escriptora. La fi de l’Any Joana 
Raspall també va incloure l’estrena de l’espectacle de 
poesia Als seus llavis madura la paraula, basat en textos 
de la seva obra poètica per a adults i interpretat per 
Fina Rius. La primera part està centrada en els haikús i 
la segona s’articula entorn dels poemes de Jardí vivent, 
darrer llibre de l’escriptora publicat l’any 2010. 

Durant la cloenda del centenari, celebrada el 29 de 
novembre, es va presentar un documental que recull 
els millors moments de la celebració de l’Any Joana 
Raspall. Durant l’acte, el Cor de l’Ateneu va interpretar 
el poema musicat Endavant i els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música van posar veu i música a la cantata 
Rosa Joana i les set magnífiques, basada en poemes de
l’autora. Una segona cantata, L’hora perduda, creada a 
partir de diversos poemes de l’escriptora, es va estrenar
el 25 de maig a l’Auditori de Barcelona i els dies 8 i 9 de
juny es va presentar a l’auditori del Palau Falguera.

La mort de l’escriptora el 4 de desembre va coincidir amb el final del seu 
any commemoratiu

Llegat de l’Any Joana Raspall

•	Cantata Rosa Joana i les set magnífiques. 
Edició del conte i del CD.

•	Cantata L’hora perduda. Edició del CD.
•	Llibre Batec de paraules. Poesia lírica 

completa de Joana Raspall.
•	Llibre El retrat de l’avi, en braille per a
 persones cegues.
•	Llibre Poemes per a tot l’any.
•	Llibre Divuit poemes de Nadal i un de Cap 

d’Any.
•	www.joanaraspall.cat

A 5 minuts de Sant Feliu descobriràs
“El niu”, un restaurant agradable, acollidor,
on podràs celebrar la comunió, el bateig o 
qualsevol altre esdeveniment, amb un menú 
molt especial:

C/ Josep Anselm Clavé, 1 · Sant Just Desvern  · Tel.	93	473	40	58
Consulta’ns a: www.restaurantelniusantjust.com

T’esperem! Primer plat “Pica pica”
Xips de temporada
Piruletes de foie i xocolata
Coca d’escalivada, ceba caramel·litzada i anxoves del cantàbric
Pinxo de patata confitada, tomàquet sec i mozzarella de búfala
Mini croquetes de bolets
Magdalena d’olives

Segon plat (a escollir)
Cuixa d’ànec amb salsa de taronja, patata trufada i cruixent de 
carbassa o suprema de lluç amb visqué de marisc i llagostins 
confitats

Postres (a escollir)
Pastís de nata, xocolata i crema cremada o pastís de sacher

Cafès, begudes
Per cada 4 persones serà:
1 ampolla de vi de criança del Penedès (negre, rosat o blanc)
1 ampolla d’aigua mineral 1 l
1 ampolla cava brut nature

Menúespecialnens
17 D

Capacitat màxima 28 persones. Preu per persona 30 D (IVA inclòs)
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Envieu-nos les vostres cartes per correu electrònic a comunicacio@
santfeliu.cat o per correu postal a l’Ajuntament (pl. Vila, 1). Els textos 
han de tenir una extensió màxima de 15 línies o 1.000 caràcters (espais 
inclosos). Indiqueu el vostre nom i cognoms, adreça, telèfon i DNI. Les 
cartes es publicaran per rigorós ordre d’arribada.
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Una delegació del Marroc visita Sant Feliu 

Una delegació del municipi marroquí de Larache va visitar 
Sant Feliu el 18 de desembre per conèixer els projectes de 
l’Ajuntament relacionats amb el dret d’accés a la informa-
ció de la ciutadania, la transparència i l’atenció ciutadana. 
La trobada s’inclou en el marc del projecte de cooperació 
de la Plataforma Local Med, iniciativa que aplega diversos 
municipis de la província de Barcelona i les comunes de 
la regió Tanger-Tetuan del nord del Marroc i que té per 
objectiu contribuir a la millora dels principis de bona gover-
nança i participació ciutadana. El projecte està impulsat 
pel Centre Marroquí per a la Recerca i el Desenvolupament 
(CMRD) amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

La demografia de Sant Feliu, en línia

Al novembre van finalitzar les tasques de digitalització del 
projecte de “Family Searchs” de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, que ha permès digitalitzar més de 113.000 imat-
ges sobre la demografia de la comarca, amb documents 
dels segles XIX i XX (fins a l’any 1950) de diversos fons 
que es conserven a l’Arxiu Comarcal. Una part molt desta-
cada d’aquestes imatges són referides a Sant Feliu, amb 
més de 30.000 fotografies de padrons d’habitants des de 
1828 fins a 1950; llicències d’enterrament de 1878 a 1950; 
documentació del registre civil de naixements, matrimonis 
i defuncions des del 1871 fins al 1950; així com els índex 
dels protocols de la notaria de Sant Feliu de 1836 a 1913. A 
poc a poc aquestes imatges es podran consultar a Internet 
a través del cercador “Arxius en línia”. 
www.cultura.gencat.cat/arxius/acbl

L’escultor Jaume Plensa, Premi Velázquez 
d’arts plàstiques

L’escultor Jaume Plensa ha rebut el Premi Velázquez 2013 
que atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. L’ar-
tista, que té el seu taller a Sant Feliu i és autor de l’obra 
El cor dels arbres que es troba a la plaça de la Vila, rep el 
guardó en reconeixement a la seva trajectòria. El jurat del 
premi destaca de la seva obra “la renovació en profunditat 
del llenguatge plàstic de l’escultura”, així com “la integra-
ció de poesia i conceptualització amb propostes de gran 
intensitat estètica”. El premi Velázquez va néixer el 2002 
per reconèixer el conjunt de l’obra d’un creador de les arts 
plàstiques a l’àmbit iberoamericà. Plensa té una dilatada 
trajectòria com a artista i gran prestigi internacional. En 
el darrer any ha rebut altres guardons importants com el 
Nacional d’Arts Plàstiques i el Nacional d’Art Gràfic. 

Setmana de la Discapacitat

Del 22 de novembre al 4 de desembre es va celebrar la 
Setmana de la Discapacitat amb l’objectiu de sensibilitzar 
la ciutadania sobre les qüestions associades a aquest col-
lectiu de persones. La Setmana, organitzada per diverses 
entitats que treballen en l’àmbit de les persones discapa-
citades amb la col·laboració de l’Ajuntament, el Complex 
Municipal de Piscines i el Voluntariat de Sant Feliu, va 
incloure xerrades, tallers, activitats esportives i actuacions 
musicals, entre altres propostes.

Ens deixen dos exregidors de l’Ajuntament

El mes d’octubre passat va morir Josep Maria Grau Pare-
llada (1932-2013), actor i director de teatre amateur que 
fou regidor de l’Ajuntament entre els anys 1967 i 1973. 
Durant la transició política va formar part de l’Assemblea 
de Catalunya de Sant Feliu, dins de la qual va participar 
en la presentació del “Manifest de l’oposició democràtica 
per un Ajuntament nou dins d’una societat democràtica”, 
fet l’any 1976, i en la primera celebració reivindicativa de 
l’Onze de Setembre i de l’Estatut d’Autonomia a Sant Feliu. 

Més recentment, el 2 de gener, ens va deixar Juan Antonio 
Cortado Navarro, que fou regidor pel PSC i tinent d’al-
calde de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu 
durant el mandat 1979-1983. Nascut a Cartagena, a l’edat 
de 4 anys va venir a viure a Sant Feliu i des d’aleshores 
sempre se sentí molt santfeliuenc. Des del seu càrrec de 
regidor a l’Ajuntament va lluitar per aconseguir més i millor 
cultura per a la ciutat. 

Dra. Silvia García Berroy | Núm Col. 2983

30D
Higiene dental +
Revisió +
Kit dental
Promoció vàlida fins al 30-03-2014
presentant aquest cupó

En el marc de la Setmana de la Discapacitat, el 29 de novembre 
es va impartir a Can Maginàs el taller de la campanya de segu-
retat viària i prevenció d’accidents “A tu també et pot passar”, 
organitzat per la Policia Local amb la col·laboració de l’Associació 
Disminuïts Físics (ADF) i l’Institut Guttmann. 

Jornada de networking per promoure el 
consum intern

La Jornada de networking (treball en xarxa) “Sant Feliu 
Crossing Business”, celebrada el 18 de novembre a la 
Sala Ibèria va aplegar més de 70 persones, representant 
59 comerços, empreses i administració local, i es van fer 
537 entrevistes entre els participants. El principal objectiu 
de la jornada era fomentar el coneixement mutu, crear 
sinergies, promoure el consum intern i generar xarxes 
de cooperació i negoci al municipi. A través de la meto-
dologia del Getting contacts, amb planificació d’agenda 
prèvia, es va incentivar el creuament d’oferta i demanda 
local per generar negoci de valor i noves possibilitats per 
promocionar el municipi i el seu teixit econòmic.

El divendres 17 de gener vaig tenir el gaudi de 
presentar el meu primer llibre, Ulleres per llegir 
sota la pols, al saló dels Àustries del Palau Falguera 
gràcies al suport incondicional de l’Ajuntament de 
Sant Feliu de Llobregat i de l’editorial Nèctar. El 
regidor de Cultura, Sr. Manel Martínez; la primera 
tinent d’alcalde, Sra. Rosa Maria Martí, i l’editor, 
Sr. Jesús Vila, van dirigir la presentació d’un acte 
que no puc qualificar de res més que d’emotiu 
i perfecte. Les paraules, el to de veu, l’ambient 
actual i nostàlgic alhora van aconseguir que 
familiars, amics, alumnes, companys de feina... no 
voldria deixar-me a ningú perquè tots i cadascun 
dels que van assistir a l’acte ho van fer des del cor 
i sentir-se estimat és, avui encara i malgrat tot, un 
goig al que no vull renunciar. És des d’aquest cor 
que us dono les gràcies més sinceres a tots. Tant 
de bo el llibre agradi a qui el vulgui llegir i tinguem 
l’oportunitat de retrobar-nos de nou ben aviat.

Gràcies! 

Leonor Parreu i Dalmases

Nova edició del Forastocks el 2 de març

El diumenge 2 de març, de 10 a 15 h, tindrà lloc una nova 
edició del Forastocks, el mercat al carrer organitzat pel 
Consorci de Comerç de Sant Feliu. En aquesta ocasió, 
les parades s’instal·laran a la rambla de la Marquesa de 
Castellbell, entre els carrers de Santiago Rusiñol i de la 
Verge de Montserrat. Es preveu la participació de més 
de 50 comerços locals que posaran a la venda tot tipus 
de productes d’oportunitat, des de roba, complements i 
sabates de final de temporada, fins a objectes de para-
ment de la llar i joieria, entre altres. A més, com que coin-
cideix amb el Carnestoltes, les persones que s’acostin 
a la parada de DeBotigues disfressades i es facin una 
fotografia allà, obtindran un regal sorpresa directe dels 
comerços DeBotigues.

Cartes dels lectors
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El santfeliuenc Jordi 
Juvanteny triomfa al Dakar

Matrícula gratuïta al Complex de Piscines fins al 31 de març 

El camp de futbol de les 
Grases estrena grades i 
vestidors

Diversos clubs tanquen l’any amb la
presentació dels seus equips 

El KH-7 Epsilon Team, amb el pilot santfeliuenc Jordi 
Juvanteny al capdavant, es va proclamar campió de 
la divisió 6x6 de camions i subcampió de Producció 
en l’edició més exigent del Dakar des que se celebra 
a Sud-amèrica. Tot un èxit per a Jordi Juvanteny, José 
Luis Criado i Enric González que, després de 13 dures 
etapes, han ocupat el 33è lloc de la general amb un 
temps acumulat de 88 hores 3 minuts i 32 segons. Tot i 
comptabilitzar entre els tres 62 edicions en aquest ral·li, 
no vivien una carrera tan dura des de feia molt de temps 
i no van poder evitar emocionar-se a la seva arribada a la 
meta de Valparaíso.

El Complex Municipal de Piscines ha posat en marxa 
una nova campanya que ofereix la matrícula gratuïta 
a tots els nous abonats i abonades que s’apuntin al 
Complex entre l’1 de febrer i el 31 de març. L’objectiu 

Coincidint amb la presentació dels equips del Santfeliuenc 
Futbol Club de la temporada 2013-2014, el 14 de 
desembre es van inaugurar les obres de remodelació de 
les grades i els vestidors del camp de futbol de la zona 
esportiva de les Grases. L’actuació, que es va iniciar a 
mitjan març, ha suposat la reforma de les grades que 
hi havia i la construcció de nous accessos adaptats a la 
zona de seients. Alhora, s’ha ampliat la capacitat de les 
grades i s’ha instal·lat una coberta parcial per protegir el 
públic. L’obra també ha inclòs la construcció d’un nou 
mòdul que disposa de dos vestidors de grups, bugaderia 
i magatzem.

La Penya Barcelonista va presentar el 
seu planter el 28 de novembre al camp de futbol 
Falguera. La Penya disposa de 7 equips i 110 
jugadors. En concret, hi ha quatre equips que juguen 
a futbol 7 i tres equips que competeixen en futbol 
11. El principal objectiu per a aquesta temporada és 
consolidar el nou projecte esportiu que han posat 
en marxa de la mà d’un grup de formadors que està 
treballant per consolidar el projecte. 

El Santfeliuenc FC  va presentar a mitjan 
desembre els equips de la temporada 2013-2014. 
Actualment té 27 equips, 25 de masculins i 2 de 
femenins repartits en diverses categories. El club 
disposa de 360 jugadors i jugadores. En l’àmbit 
esportiu, el principal objectiu de la temporada 
és la consolidació del primer equip a la 3a 
Divisió Nacional i aconseguir pujar de categories 
en el futbol base. Un altre dels reptes és tenir 
més presència i pes en el futbol femení i seguir 
augmentant el nombre de socis del club.

El CB Santfeliuenc  va fer la presentació 
dels seus 34 equips i prop de 400 esportistes 
a finals de desembre. L’entitat engloba també 6 
escoles de bàsquet i l’equip Xamfrà CBS. Pel que 
fa a la distribució d’equips, n’hi ha 16 de masculins 
i 18 de femenins, tots amb grups en diferents 
categories. Competitivament, el club es planteja 
aquesta temporada mantenir els primers equips 
en les lligues EBA i LF2 i aconseguir que els equips 
preferents arribin a les finals dels campionats de 
Catalunya en un termini no gaire llarg. Un altre 
objectiu és aconseguir que el bàsquet estigui a 
l’abast de tothom. 

Prepara’t per a l’estiu!

és promoure, entre la ciutadania, la pràctica d’alguna 
activitat esportiva per preparar-se per a l’estiu i alhora 
beneficiar-se d’una bona oferta econòmica.
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Sergio Jiménez Cervera 
Portaveu del Grup Municipal del PP

Manel Martínez Díaz
Portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA-ISF

El govern d’ICV-EUIA-ISF-CIU ha demostrat reiteradament 
la seva ineficàcia, sense idees excepte la de perpetuar-se 
als seus despatxos, sense plans per a la nostra ciutat i que 
ha decebut, amb les seves polítiques neoliberals, la majoria 
dels ciutadans, que s’ha instal·lat en la inèrcia i que intenta 
treure rèdit de les polítiques i plans de ciutat posats en 
marxa per l’anterior Govern Municipal del PSC  (Centre Cívic 
Mas Lluí, escola bressol Fàbregas, riera de la Salut, Centre 
Multifuncional de la Salut, Escola Sant Miquel, grades i 
vestidors del camp de futbol de les Grases, projecte de la 
Piscina de l’Escorxador, la nau dedicada a la Cultura i les 
seves tradicions…).

Un govern que ha augmentat la despesa en nòmines, que 
ha augmentat les contractacions de càrrecs de confiança 
i que s’ha convertit en una empresa de col·locació per a 
simpatitzants dels seus partits.

A més, el criteri utilitzat per aquest govern per a les grans 
contractes com la recollida d’escombraries selectiva, la 
neteja viària i la jardineria, ha estat impugnat pel PSC i per 
la resta d’empreses presentades a concurs, en considerar 
excessiu el tant per cent de subjectivitat en l’adjudicació 
dels contractes.

Un govern que ignora i grava el nostre comerç. 

Un govern que ha instal·lat el copagament en la 
teleassistència.

Un govern que crea noves taxes com la d’animals de 
companyia i apuja l’IBI.

Un govern que, amb l’excusa de la tarifació social, ha 
augmentat la quota bàsica de “les escoles bressol”. 

Un govern que, després d’esprémer els ciutadans, tanca 
el 2012 amb 2,5 milions d’euros de superàvit. Després, per 
justificar-ho, crea uns insuficients plans d’ocupació local 
que començaran l’octubre d’aquest any 2014 i finalitzaran 
l’abril de 2015, amb una descarada intenció electoralista. 
És ara, Sr. San José, quan els aturats de la nostra ciutat 
necessiten els plans d’ocupació. 

Un govern que permet el tancament nocturn de les urgències 
i que no hi hagi farmàcies de guàrdia a la nostra ciutat. 

Un govern que, en definitiva, li ha donat l’esquena a 
les nostres ciutadanes i ciutadans, que entén la política 
municipal de forma partidista per al seu propi benefici, 
molt allunyada del concepte del bé comú i justícia social, 
que ha de regir el conjunt d’accions de tot partit amb 
responsabilitats de govern.

La raó de ser dels 4 regidors de Convergència i Unió 
de Sant Feliu és servir la nostra ciutat al costat dels 
ciutadans i ciutadanes, i amb totes les organitzacions 
que s’hi relacionen. Així ho fem i així ho seguirem fent.

El nostre compromís avui es basa en l’exigència d’un 
moment excepcional, en l’àmbit social i en l’àmbit 
nacional; dues cares de la mateixa moneda.

En l’aspecte social, des de l’Ajuntament estem 
compromesos amb el sosteniment de l’estat del benestar 
i el suport a les persones que més ho necessiten. 
La justícia social és l’objectiu fundacional i primer de 
Convergència i Unió. Perquè sense benestar no hi ha 
país.

En l’aspecte nacional, el compromís irrenunciable de 
Convergència i Unió amb el món local passa perquè la 
gent decideixi el seu futur. Són els pobles i ciutats les que 
han de donar l’embranzida per a la construcció nacional i 
fer de Catalunya una terra justa i amb esperança. 

Convergència és i ha de ser l’eina democràtica per 
assolir la llibertat plena del nostre país i és des dels 
ajuntaments -que són una de les parts neuràlgiques 
de la nació- que estem al servei de la construcció de 
l’Estat català. El món local, i per tant els 4 regidors de 
Convergència i Unió, des de Sant Feliu, ens posem a 
disposició del Parlament i del Govern perquè el poble de 
Catalunya pugui ser consultat per decidir la seva llibertat.

Són precisament aquests compromisos els que ens 
porten a combatre les reformes de l’Administració local 
provinents de l’Estat, que danyen l’autonomia municipal 
i allunyen els serveis de la ciutadania. I ens obliguen 
a denunciar els incompliments del Govern estatal que 
desemboquen en impagaments greus com: en la Llei 
de la dependència, els programes d’ocupació i centres 
especials de treball, el transport públic o les inversions 
en infraestructures.

Amb la nostra determinació i l’energia de totes les 
persones de la nostra ciutat, conjurem tota la tenacitat a 
la consecució del país lliure, just i pròsper que desitgem. 
 
Seguim endavant! 
Seguim treballant per a tu!

Toda España ha podido ver que el Partido Popular somos un 
partido fuerte, un partido sólido y un partido unido.

Primero detuvimos la caída, evitamos la ruina y logramos 
que España, con sus propias fuerzas comience a caminar 
otra vez.

- Hemos intentado ser justos a la hora de repartir las cargas 
de la crisis y hemos logrado preservar el Estado de 
bienestar.

Al final, los españoles nos hemos rescatado nosotros solos.

- Muchos creían que la crisis se iba a llevar por delante a 
España y al final es España la que se va llevar a la crisis 
por delante gracias al esfuerzo de todos. Los españoles 
nos hemos ganado algo más que el respeto internacional, 
nos hemos ganado un fundado derecho a la esperanza.

- La valoración de la situación actual del Índice de Confianza 
del Consumidor es la mejor desde el inicio de la crisis, al 
subir 26 puntos en 12 meses.

El PP presenta el manifiesto electoral España por Europa, 
que marcará las líneas generales del programa electoral 
para el Parlamento Europeo. Las personas deben ser el 
centro de todas las políticas: vamos a luchar por defender 
lo que de verdad importa, los ciudadanos.

La UE es un proyecto de unión: creemos en Europa desde 
el respeto a la diversidad de los países miembros y la firme 
defensa de la unidad de España. El empleo es una prioridad 
común: con especial atención al empleo juvenil, por el que 
el Gobierno ya ha iniciado importantes medidas.

Nuestro compromiso es garantizar la igualdad de oportu-
nidades, con políticas que garanticen una educación y una 
sanidad de la mejor calidad.

Las próximas elecciones europeas van a marcar de forma 
decisiva el ritmo de nuestra recuperación y, por lo tanto, el 
de nuestro bienestar.

- Por esta razón, hay que ser fuertes en Europa para 
defender con garantía de éxito los intereses de España.

Frase del día: “El éxito de la recuperación es un mérito que 
corresponde a todos los españoles” (Mariano Rajoy).

Lourdes Borrell Moreno 
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Rosa Maria Martí
Portaveu del Grup Municipal de CiU

Amb la nova llei, ni escoles bressol, ni 
plans d’ocupació, ni serveis socials...

Governar d’esquena als ciutadans Dues cares de la mateixa moneda Juntos somos más fuertes

El PP ha aprovat, gràcies a la seva majoria absoluta, 
una contrareforma municipal, que posa en risc els 
serveis que presten els ajuntaments a la ciutadania. 
Els treu les competències en qüestions tan bàsiques 
com l’educació infantil, la prestació dels serveis 
socials, les polítiques actives d’ocupació o els ajuts 
als teixits econòmics locals, entre altres.

Aquests serveis ara queden supeditats al 
desenvolupament reglamentari que han de fer el 
Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, 
i a l’avaluació -estrictament econòmica- que es 
farà segons els criteris que vulguin determinar les 
administracions superiors.

La contrareforma és un atac al model institucional 
consagrat a la Constitució, efectuada precisament 
per aquells que, en altres qüestions, presumeixen de 
ser-ne els màxims defensors. A més xoca frontalment 
amb la “Carta Europea de l’Autonomia Local” i pot 
comportar la pràctica demolició dels governs locals. 
Per això, ICV-EUiA-ISF hi estem radicalment en 
contra.

L’Excusa és el dèficit públic, quan la realitat és que 
l’Administració local és l’única que està complint, i 
únicament acumula un 4% del total del deute públic a 
l’Estat (una part importantíssima d’aquest dèficit local 
correspon a l’Ajuntament de Madrid governat pel PP).

La Realitat és que els ajuntaments són l’administració 
més feble i indefensa, davant d’un Govern de l’Estat 
que acumula prop del 80% de deute públic. 

Per aquests motius, l’Ajuntament de Sant Feliu, 
juntament amb la resta d’ajuntaments del país, 
interposarà un recurs d’inconstitucionalitat, en defensa 
de l’autonomia local i els serveis a la ciutadania. 

Tot i això, el compromís del nostre Equip de Govern, 
és fer tot el que estigui al nostre abast per continuar 
preservant i desenvolupant els serveis a la ciutadania. 
Perquè, tal com va afirmar el que fou alcalde de 
Vitòria, José Ángel Cuerda, on acaben les nostres 
competències comencen les nostres incumbències. 

l’opinió...

http://iniciativa.cat/santfeliullobregat http://stfeliull.socialistes.cat http://www.ciu.cat http://www.ppsantfeliudellobregat.blogspot.com
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meva malaltia i això em va fer més 
difícil la rehabilitació. Vaig trigar 8 
anys perquè se’m reconegués com a 
persona sordcega. M’he adaptat a la 
meva situació, però costa. 

Creu	 que	 s’ha	 avançat	 en	 la	
discapacitat en aquests 20 anys? 
Les institucions no estan a l’altura 
i per això existeix la militància, ja 
sigui de tipus cultural, polític o 
social, perquè falten coses, la llei 
no s’ajusta als drets de la gent i el 
poble lluita, es rebel·la. Sense rebels 
la societat no avança mai. Però Sant 
Feliu és una ciutat que l’honora en 
el tema de discapacitat. Les tres 
escoles que tenim per a infants i 
joves amb discapacitat són una 
bandera magnífica al poble. Encara 
que també hi ha punts negres. Per 
exemple, s’han carregat el Patronat i 

Com a poeta i amic de Joana 
Raspall,	ha	participat	en	la	definició	
dels actes de l’Any Joana Raspall. 
Què	li	ha	semblat	el	reconeixement?	
Ha estat molt bé, que s’hagi fet és 
importantíssim i demostra que el 
poble té l’última paraula sobre les 
persones importants a la ciutat. Les 
escoles han fet molt. La Generalitat 
només ha fet els actes institucionals 
que li pertocaven, però no hi ha 
dedicat un duro i les retallades no són 
excusa perquè Sant Feliu té tants o 
més problemes econòmics i sí que 
hi ha dedicat diners. L’Ajuntament 
ha fet un gran esforç i encara hi ha 
compromisos a fer perquè l’any s’ha 
allargat.

Quina és la clau de l’obra de Joana 
Raspall?
La fama de la Joana bàsicament són 
els nens i nenes, que la coneixen molt. 
A la trobada de Cavall Fort que es va 
fer a Sant Feliu estava ple de nens i 
nenes que van venir de Móra d’Ebre, 
la Seu d’Urgell, Mallorca, València... 
i van venir a veure la Joana Raspall. 
La Joana ha aconseguit entrar en 
l’imaginari dels nens i nenes. La seva 
poesia, aparentment senzillota, fàcil, 
molt popular, ha connectat amb els 
infants i això és molt difícil.

Va guanyar el Premi de Poesia Martí 
Dot	el	1979	i	és	membre	del	 jurat.	
Diria que té bona salut el guardó?
Té una salut molt precària. Encara que 
l’Ajuntament té voluntat de tirar-lo 
endavant, la poesia és un tema molt 
minoritari. S’ha canviat el jurat perquè 
sigui més jove. També es vol que 
el premi tingui més transcendència 
ciutadana i la voluntat és passar-lo 
a Barcelona però el cert és que no 
es publica poesia i cada vegada hi 
ha menys lectors. S’han posat les 
bases per tirar endavant les noves 
propostes però, com anirà? Esperem 
que bé. 

Com veu la vida cultural a Sant 
Feliu?
Té una peculiaritat que s’ha debatut 
en el Fòrum de Cultura. I és que aquí 
fem massa actes i tenim poquíssim 
públic. No es poden fer 4 o 5 tertúlies 
de poesia en un poble com el nostre, 
on sempre som els mateixos els que 
anem als actes. Tenim la Tertúlia 
Martí Dot, la del Laurel, les Dones 

Agustí Vilar és poeta, escriptor, gran defensor de la cultura, lector incansable i santfeliuenc de cap a peus. 
Mestre	de	professió,	va	haver	de	deixar	 les	aules	a	causa	de	 la	síndrome	d’Usher,	malaltia	que	el	va	deixar	
sordcec	amb	35	anys.	Des	d’aleshores	està	al	capdavant	de	la	reivindicació	de	les	necessitats	de	les	persones	
amb discapacitat. Els audiòfons digitals, els sintetitzadors de veu i, en general, les noves tecnologies l’ajuden en 
el seu dia a dia i li permeten l’accés a la seva estimada cultura. Tot i això, no pot evitar lamentar-se quan llegeix 
poesia a través d’un robot o quan navega per Internet esdevé una veritable odissea.  

Com li agrada que l’identifiquin: 
com a poeta, amant de la cultura o 
defensor dels drets de les persones 
amb discapacitat?
Sóc un militant de la discapacitat, 
això és indiscutible. Com a persona 
i com afectat, entenc que haig de 
ser en aquest camp, que té unes 
necessitats molt complexes, perquè 
hi ha moltes coses que no es fan 
i que per llei s’haurien de fer. Però 
també em sento molt vinculat al camp 
cultural i a Sant Feliu.

Va començar a perdre la visió i l’oïda 
amb 35 anys. Això el va obligar a 
deixar	la	seva	feina	de	mestre.	S’ha	
adaptat a la situació?
Aleshores treballava a l’escola pública 
de Sant Feliu i a la Politècnica de 
Barcelona.  Va ser molt dur perquè 
vaig trigar a conèixer quina era la 

En què centra la seva lluita l’ACIC?
Les reivindicacions són molt senzilles: 
mobilitat, accessibilitat i accés a la 
feina. M’interessa especialment par-
ticipar en esdeveniments culturals: 
teatre, museus, cinema... En aquestes 
qüestions és bàsica la tecnologia per 
accedir-hi i hi calen més recursos. 
En l’actualitat, també estem fent 
propostes pel codi d’accessibilitat 
de la Generalitat, llei que ha de tirar 
endavant el Parlament. Depenem de 
la bona voluntat dels partits polítics, 
i aquí l’ONCE també hi juga un paper 
important.

Està afiliat a l’ONCE ?
Sí, és l’entitat de referència quan algú 
perd la visió. Disposa d’un servei de 
rehabilitació i mobilitat indispensable 
pel nostre col·lectiu. 

És un gran defensor del braille?
El tacte és l’únic que tenim per 
cerciorar-nos de les coses. Amb el 
braille, en la cultura hi ha un abans 
i un després. El braille significa que 
els cecs poden educar-se, i tenir 
educació et dóna l’opció de poder 
treballar. 

Amb la ràbia per la malaltia 
va desprendre’s de molts dels 
seus	 textos	 que	 recentment	 ha	
recuperat l’Arxiu local. Com va 
anar	la	història?
Quan em vaig quedar cec tenia unes 
perspectives negríssimes, pensava 
que no em podria recuperar, i tots 
els textos i poesies que tenia a casa 
els vaig donar als meus amics, molts 
dels quals treballaven a l’Ajuntament. 
Suposo que ho guardaven allà i arran 
de canvis en l’Administració, la Mari 
Luz Retuerta, de l’Arxiu va guardar 
tots els textos. Recentment, uns 
becaris de l’Arxiu van descobrir tot el 
material i m’ho van dir. 

L’ha	 sorprès	 el	 material	 que	 ha	
pogut recuperar?
La veritat és que ho donava tot per 
perdut. He recuperat bàsicament 
la poesia que estava a màquina. 
Em sembla que també hi ha com 
mil pàgines de dietaris manuscrits, 
cròniques dels 80, opinions de quan 
era un xaval de 20 anys. Escrivia molt 
sobre els llibres, el poble, els amics... 
coses íntimes a les quals no dono 
gaire valor. 

Agustí Vilar
Poeta, escriptor i membre de l’ACIC

“La discapacitat no està ben vista, 
ens agradi o no”

a mi m’agradaria tornar-lo a guanyar 
perquè era un espai on ens vèiem les 
entitats de l’àmbit de la discapacitat, 
que som entitats petites, i el trobo 
molt necessari. 

És membre de l’Associació Cata-
lana per a la Integració del Cec 
(ACIC). Com veu la integració de 
les persones cegues a la societat? 
La discapacitat no està ben vista, 
ens agradi o no. I puc posar tants 
exemples com vulgeu. Es continuen 
obrint locals en què persones amb 
cadira de rodes no poden entrar-hi. 
No es que vulgui ser reivindicatiu, 
però aquesta és la realitat. Abans 
de caure en la ceguesa i la sordesa 
estava molt posat en la cultura, la 
política i les entitats i t’adones que 
les institucions van per darrera de les 
necessitats de la gent.

amb Veu... tot està molt escampat. El 
normal és fer pinya i aplegar-se i això 
és molt complicat perquè som un 
poble molt sectari en aquest sentit.

És molt actiu en la vida cultural 
de la ciutat i participa en moltes 
activitats de la biblioteca. Com les 
valora? 
La Tertúlia de poesia Martí Dot ha 
anat morint. Crec que més que una 
tertúlia era un cenacle de la Joana 
Raspall que es va fer una mica per 
donar suport al Premi de Poesia 
Martí Dot. Fa uns anys que l’he 
substituïda per les lectures en veu 
alta de la biblioteca. A les lectures 
vénen nois i noies del Centre Marquet 
Molins, persones del centre de salut 
Pins d’Or o gent que ha començat 
a llegir amb 80 anys. Els nivells han 
baixat molt però estem plegats i 
aquesta gent s’ho passa molt bé, 
emocionalment estan amb nosaltres. 
No és exactament una tertúlia però 
és cultura. 

El	 2011	 va	 obrir	 un	 bloc	 on	 hi	
escriu de tot una mica i amb força 
assiduïtat. És una finestra oberta al 
món on diu tot el que pensa?
Me’l van oferir i vaig pensar d’escriure 
coses sobre Sant Feliu. La veritat és 
que té una cosa bona i és que m’ha 
obligat a escriure perquè jo sóc més 
d’escoltar i de llegir. Si em dónes 
llibres ja en tinc prou, no escriuria 
mai. Procuro que cada setmana hi 
hagi alguna cosa penjada. 

Treballa en algun projecte de poesia 
o escriptura que pugui explicar?
Sempre he publicat poesia però des 
de l’any 2003 que no he publicat res. 
L’any passat vaig escriure quatre 
llibres que tinc al calaix. Un tracta 
dels carrers de Sant Feliu, un altre 
és un recull de narracions sobre un 
poeta que evidentment sóc jo i que es 
titula “Taller d’avionetes carabassa”. 
També he fet un llibre de poesia on 
parlo dels meus sentiments, sobretot 
de l’aïllament, de la integració, del 
pànic terrible que tenia quan em veia 
amb el bastó... I també he reunit tots 
els articles que he fet durant l’Any 
Joana Raspall. La veritat, no tinc 
clar que siguin bons llibres però em 
van bé com a exercici. A més, ara 
he començat un llibre de relats sobre 
infants.



Venda
•	Pisos de 3 dormitoris des de 59.000 €
•	Quota mensual 228 €*
•	Particulars: Inversió segura al millor preu.
 La de tota la vida!
•	Inversors: Rendibilitats immillorables

Lloguer
•		Lloguer de pisos i locals comercials
•		Selecció del llogater més adient
•		Garanties de cobrament
•		Cartera de clients
•		Servei d’administració d’immoblesC/ Santiago Rusiñol, 5  |  Sant Feliu de Llobregat

Tel.	93	666	26	07	 |  contacto@armfinques.com

armfinques.com
Consulti’ns!

*Quota calculada amb un 30% d’entrada al 3,95% a 30 anys


