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Recull fotogràfic de
les Festes de Primavera 
Pàg. 12-13

Sant Feliu dissenya una
ruta a peu per promoure
els hàbits saludables
Pàg. 16

Es comença a teixir el 
Projecte Educatiu de Ciutat 
Pàg. 7

Millores i 
ampliacions en 
tarifació social



El reportatge

Sabies que... ?
1983, l’any en què la informàtica va arribar a 
l’Ajuntament 

}Dues treballadores municipals, entre les quals Maria Teresa Rovira 
(esquerra), van ser les primeres a disposar d’un ordinador a l’Ajuntament. 
Març de  1983. Fotògraf: Blas Serrano Miranda
ACBL Arxiu Comarcal del Baix Llobregat Fons de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat.

Calendari de visites dels regidors i
regidores de barri. Juny 2017
Les persones interessades a adreçar-se al regidor o
regidora de barri al mes d’abril podran fer-ho sense cita
prèvia els dies següents:

Margarita Llongueras, regidora de Roses Castellbell
Lloc: Centre Cívic Roses (c/ Tibidabo, s/n)
Data: dilluns 12 de juny, de 18 a 19 h
Javier Molina, regidor del Mas Lluí
Lloc: Centre Cívic de Mas Lluí (c/ Estelí, 10-18)
Data: dilluns 12 de juny, de 18 a 19 h
Manel Martínez, regidor de Can Nadal
Lloc: Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1)
Data: dijous 8 de juny, de 19 a 20 h
Manuel Leiva, regidor de Can Calders
Lloc: Centre Cívic Les Tovalloles (riera de la Salut, 7)
Data: dilluns 12 de juny, de 18 a 19 h
Lídia Muñoz, regidora de Falguera
Lloc: Centre Polivalent Falguera (pl. Rafael Alberti, s/n)
Data: dimarts 6 de juny, de 18 a 19 h
M. Cinta Daudé, regidora de Can Maginàs
Lloc: AVV Can Maginàs (c/ Hospitalet, 25)
Data: dimarts 20 de juny, de 18 a 19 h
Mireia Aldana, regidora de les Grases
Lloc: Mòdul del Roserar de Dot i de Camprubí
(rbla. Marquesa de Castellbell, 205-207)
Data: dijous 14 de juny, de 18 a 19 h
Lourdes Borrell, regidora de la Salut
Lloc: AVV la Salut – Centre Cívic Les Tovalloles
(riera de la Salut, 7)
Data: dijous 8 de juny, de 19 a 20 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

El març de 1983 l’Ajuntament va adquirir els primers 
ordinadors destinats a l’ús del personal tècnic i 
administratiu. Eren aparells de grans dimensions que 
facilitaven el tractament de textos i obrien la possibilitat 
d’agilitzar tràmits, mecanitzar tasques i millorar la 
gestió i atenció a la ciutadania. S’iniciava així el procés 
d’informatització i modernització municipal que amb 
el pas dels anys comportaria la compra de centenars 
d’ordinadors, monitors, impressores, fotocopiadores, 
enquadernadores...

Es consolida i amplia la tarifació social 
per garantir la igualtat d’oportunitats

L’Ajuntament va iniciar l’any 2012 l’aplicació del sistema de 
tarifació social als serveis d’atenció domiciliària; el 2013, a les 
escoles bressol municipals; i el 2014, a l’Escola de Música. 
L’objectiu en tots els casos ha estat adaptar els preus dels 
serveis a la capacitat econòmica de les famílies per evitar 
que el preu fos una barrera d’accés. Amb l’aprovació en 
el plens d’abril i de maig dels preus públics de 2017 dels 
serveis educatius i les tarifes de la Piscina de l’Escorxador 
es recullen canvis pel que fa a l’aplicació de la tarifació social 
que, segons el regidor d’Hisenda, Josep Maria Rañé, són 
“per fer-la encara més justa i equitativa, i ampliar-la a d’altres 
serveis”. 

En concret, el 2017 s’avança en el model de tarifació de 
les escoles bressol municipals i de l’Escola Municipal de 
Música, que passa de ser un sistema de quotes per trams a 
un sistema de quotes individualitzat per a cada família, que 
es calcula a propòsit per a cada unitat familiar atenent a la 
seva renda anual i al nombre de persones que en formen 
part. S’estableix, per tant, una gradació progressiva que 
corregeix situacions que fins ara feien que una família passés 
d’un tram a l’altre per només 1 o 2 euros de diferència en la 
renda. A més, s’incorpora la tarifació social als abonaments 
de la Piscina de l’Escorxador (aquest estiu) i de l’Estadi 
d’Atletisme (a partir d’octubre). En tots els casos es mantenen 
les quotes màximes dels serveis existents fins ara. Una altra 
de les novetats és la modificació dels criteris d’exempció 
de pagament en els preus dels serveis de teleassistència 
i d’atenció domiciliària que s’amplien per beneficiar més 
persones.

D’altra banda, en tots els casos, a excepció de la piscina 
d’estiu, s’estableix la possibilitat de sol·licitar la revisió de la 
quota per tarifació social, en cas que la situació econòmica o 
familiar variï substancialment durant l’any. 

Sant Feliu fa aquest 2017 un doble pas endavant en l’aplicació de la tarifació social als preus 
de serveis públics municipals. I és que es modifiquen els criteris de càlcul de les quotes de les 
escoles bressol municipals i de l’Escola Municipal de Música, on ja s’aplicava aquest sistema, 
per tal de millorar i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis. A més, s’amplia la 
tarifació social a nous serveis com són l’Estadi d’Atletisme i la Piscina de l’Escorxador. Amb 
aquestes mesures, l’Equip de Govern referma i consolida la voluntat de fer accessibles els 
serveis municipals a la ciutadania sense que el preu sigui una barrera. 
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Bon profit!
Fes un 
Tour

virtual

Millores continuades i per consens

L’Equip de Govern considera la tarifació social com un 
projecte de millora progressiva i continuada. En aquest 
sentit, la voluntat és seguir avançant i aconseguir que tots els 
serveis municipals que no siguin d’entrada puntual apliquin 
la tarifació social.  

La revisió del model de tarifació social s’ha realitzat de 
forma conjunta entre tots els grups municipals, els quals 
han participat durant diversos mesos en una ponència on 
s’han debatut i analitzat els criteris de modificació dels preus 
públics i tarifes del 2017.

Objectiu: equitat

En el ple d’abril passat, tots els grups municipals vam 
aprovar per unanimitat les millores i les ampliacions 
de la tarifació social que presentem en aquest butlletí.
Vull ressaltar la importància d’aquesta unanimitat: es 
tracta d’una voluntat compartida per tot el consistori 
d’ajustar els preus públics dels serveis municipals a 
la capacitat econòmica de les famílies, per tal que 
el preu no sigui un obstacle per a les famílies amb 
rendes mitjanes i, sobretot, baixes. És una mesura de 
justícia en un context de precarització de les condici-
ons de treball i d’intentar pal·liar els efectes negatius 
d’una societat cada cop més desigual.

Avançant en un camí que vam començar el 2013, 
aquest any estenem la tarifació social a l’àmbit espor-
tiu (Estadi d’Atletisme i piscina de l’Escorxador). 
Aquest camí el completarem l’estiu de 2018 amb 
l’ampliació de la tarifació social a les activitats d’estiu 
(casals, colònies,...) organitzades per entitats amb 
conveni amb l’Ajuntament.

És evident que l’aplicació de la tarifació s’ha d’anar 
avaluant i corregint any a any, però considero enor-
mement positiu aquest compromís unànime del con-
sistori amb la igualtat d’oportunitats a la nostra ciutat, 
que amb aquest escrit vull destacar i agrair.

Jordi San José
L’alcalde
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El reportatge

“Considero positiva la revisió 
i millora del model de tarifació 
social que ha aprovat l’Ajuntament 
per a les escoles bressol ja que 
es tindran en compte les rendes 
dels usuaris a nivell individual. 
Particularment aquest canvi 
de tarifació em beneficiarà ja 
que es veurà reduïda la meva 
quota respecte anys anteriors. 
Tanmateix espero que no hi hagi 
cap afectació dels serveis que 
ofereixen les escoles”.

“Quan ens van explicar que la 
tarifació social s’aplicaria a 
l’Escola de Música em va sembla 
molt bé, ja que era una oportunitat 
per obrir l’escola a altres famílies 
que no podien accedir-hi per 
possibilitats econòmiques. En 
el primer moment, la principal 
preocupació de tothom era saber 
si pagaríem més, però no va estar 
així. A casa, anem a l’Escola de 
Música els meus dos fills i jo, i 
com estem en el tercer tram de 
tarifació, ens va baixar la quota 
una mica. Ara suposo que amb 
el nou sistema de càlcul encara 
s’obrirà més el centre. A més, 
tinc entès que també s’inclouen 
nous descomptes”.

“Me ha parecido muy caro lo 
que he tenido que pagar para el 
abono de la piscina, sobre todo 
por ser una persona jubilada. 
De pagar 20,10 € el año pasado 
por un abono de temporada he 
pasado a pagar 85 €. Un aumen-
to de entre un 10 y un 15%, me 
parecería factible, pero subir de 
golpe una cantidad tan elevada, 
no lo veo correcto. Si no es por-
que el año pasado fui a la piscina 
casi todos los días y voy a seguir 
yendo a menudo, no lo hubiera 
cogido”.

Francisco Vallejo
Jubilat i usuari de la 
Piscina de l’Escorxador

Rosa Castillo
Mare d’alumne de 
l’escola bressol
Fàbregas

Maria Méndez
Alumna i mare de
2 alumnes de l’Escola 
de Música

Digues la teva...

 Escoles bressol municipals 
Novetats en tarifació social:
• Les quotes es calcularan de forma individual per a cada 

unitat familiar en funció de la seva renda anual i el nombre 
de membres, i no segons els 7 trams establerts fins ara.

• La quota mínima es redueix gairebé a la meitat (15 €/mes al 
servei bàsic) i la màxima es manté igual que l’any anterior 
(195 €/mes al servei bàsic).

• S’incorporen coeficients socials reductors sobre les quotes 
per tenir en compte situacions específiques de les famílies:
• Del 10% de descompte, a les famílies amb persones 

amb discapacitats, infants en règim d’acolliment o que 
tinguin germans al centre.

• Com a màxim s’aplicarà un descompte del 20% sobre el 
preu.

Data d’aplicació: a partir de l’inici del nou curs 2017-2018 
(setembre)
 
 Quota mínima Quota bàsica
Servei bàsic
d’educació 15 €/mes 195 €/mes

Menjador fix
(mínim 2 dies/setmana) 1,50 €/dia 7,50 €/dia

Menjador fix
(amb berenar inclòs) 2,50 €/dia 8,50 €/dia

Calculadores de quotes
L’Ajuntament ha habilitat una calculadora de quotes virtual 
perquè la ciutadania pugui fer una estimació dels preus 
que hauria de pagar seguint el model de tarifació social 
a les escoles bressol, l’Escola Municipal de Música o 
l’Estadi d’Atletisme, a la qual es pot accedir a través de 
www.santfeliu.cat/calcultarifacio

 Serveis de teleassistència i  
 d’atenció domiciliària
Novetats en tarifació social:
• S’amplia el tram establert per estar exempt de pagament 

dels serveis de teleassistència i atenció domiciliària, que 
passa d’1 vegada l’IRSC (Indicador de renda de suficiència 
de Catalunya) a 1,5 vegades.

• S’estableix també l’exempció de pagament en el cas del 
servei de teleassistència, a partir del segon usuari del 
mateix nucli familiar.  

Data d’aplicació: a partir de l’1 de gener de 2018.

• Les entrades puntuals a la piscina continuaran tenint preus 
únics en funció de l’edat. Com a novetat, s’ha creat un 
paquet de 10 entrades per a persones titulars del carnet 
blau.

Quan i com sol·licitar els abonaments:
• Persones empadronades a Sant Feliu: del 22 de maig al 4 

d’agost.
• Persones no empadronades: de l’1 de juny al 4 d’agost. 

Per fer l’abonament, cal demanar cita prèvia 
presencialment al Complex Municipal de Piscines o per 
telèfon al 93 666 14 44.

Data d’aplicació: estiu de 2017.

 Estadi Municipal d’Atletisme 
Novetats en tarifació social:
• Per primera vegada s’aplica la tarifació social als 

abonaments per accedir a l’Estadi d’Atletisme, els quals es 
calcularan de forma individual per a cada unitat familiar, en 
funció de la seva renda anual i el nombre de membres.

• S’estableix una quota mínima de 6,80 €/mes i es manté la 
quota bàsica de 34 €/mes. 

Data d’aplicació: a partir de l’1 d’octubre de 2017.
 
 Quota mínima  Quota bàsica 
Abonament general
(de dilluns a divendres) 6,80 €/mes 34 €/mes

Abonament matí
(de dilluns a divendres, de 8 a 14 h) 4,80 €/mes 24 €/mes

Abonament migdia
(de dilluns a divendres, de 13 a 16 h) 2,60 €/mes 13 €/mes

Abonament tarda
(de 16 a 22 h) 4,80 €/mes 24 €/mes

 Escola Municipal de Música 
Novetats en tarifació social:
• Les quotes de l’oferta educativa bàsica de l’escola es 

calcularan de forma individual per a cada unitat familiar en 
funció de la seva renda anual i el nombre de membres, i no 
segons els 4 trams establerts fins ara.

• Les quotes mínimes es redueixen gairebé a la meitat i es 
mantenen les quotes bàsiques.

• S’incorporen coeficients socials reductors sobre les quotes:
• Del 10% de descompte, a les famílies amb persones 

amb discapacitats o infants en règim d’acolliment al nucli 
familiar, o que tinguin germans matriculats al centre. 

• Com a màxim s’aplicarà un descompte del 20% sobre el 
preu.

Data d’aplicació: a partir de l’inici del nou curs 2017-2018 
(setembre)

 Quota mínima Quota bàsica

Sensibilització 8 €/mes 35 €/mes

Iniciació 11 €/mes 48 €/mes

Primària (8-9 anys) 13,50 €/mes 60 €/mes

Primària (10-11 anys) 

Secundària 17 €/mes 75 €/mes  

Adults  

Nivell mitjà 21,50 €/mes 95 €/mes

 Piscina Municipal de l’Escorxador
Novetats en tarifació social
• Aquest estiu, per primer cop, s’aplica la tarifació social 

als abonaments de la Piscina de l’Escorxador. Fins ara hi 
havia diferents modalitats d’abonaments mensuals i de 
temporada en funció de l’edat i dels membres de la família, 
i ara, només n’hi haurà un de cada tipus. Els preus s’han 
establert en 4 trams atenent al nivell de renda familiar 
i al nombre de persones de cada família. En el ple de 
maig es van aprovar unes correccions respecte els preus 
aprovats inicialment al ple d’abril. En concret es va establir 
un descompte addicional per a nuclis familiars amb 3 o 
més abonaments de fins al 30%.

• El preu de l’abonament mensual oscil·la entre els 24 € i els 
53 €, mentre que l’abonament de temporada, va dels 57 € 
als 126 €.

• En els abonaments s’aplicarà un 10% de descompte a les 
famílies amb persones amb discapacitats o amb infants en 
règim d’acolliment. També s’aplicarà un 20% de descompte 
a les persones titulars del carnet blau. El descompte màxim 
a aplicar serà d’un 30%.

 Aprovat al ple de maig de 2017    Diferències 2017-2016

Abonament mensual T1 T2 T3 T4 Abonament mensual T1 T2 T3 T4

Mensual familiar (3 m) 64,80 € 91,80 € 94,50 € 111,30 € Mensual familiar (3 m) -33,00 € -6,00 € -3,30 € 13,50 €

Mensual familiar (4 m) 81,60 € 115,60 € 126,00 € 148,40 € Mensual familiar (4 m) -48,10 € -14,10 € -3,70 € 18,70 €

Mensual familiar (5 m) 98,40 € 139,40 € 157,50 € 185,50 € Mensual familiar (5 m) -63,20 € -22,20 € -4,10 € 23,90 €

www.santfeliu.cat/tarifaciosocial

La taula de preus de l’esquerra correspon als abonaments mensuals aprovats en el ple de maig, després d’aplicar descomptes 
correctius a les famílies amb 3 o més abonaments. La taula de la dreta mostra l’estalvi (en negatiu i color vermell) del què es 
beneficiaran les persones o l’increment de preus, segons el cas.
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EducacióActivitat econòmica
Es presenta el Projecte 
Educatiu de Ciutat

Les escoles bressol 
municipals i l’Escola
de Música es preparen
per al curs 2017-2018

Cursos per a persones 
aturades de Treball als Barris

Millores en el Servei Local 
d’Ocupació 

L’Ajuntament incorpora 
noves agents cíviques

Els casals d’estiu i els 
campus esportius obren 
inscripcions

El dissabte 20 de maig es va presentar a la Sala Ibèria el 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), una eina estratègica que 
ha de permetre al conjunt de la ciutadania i a l’Administració 
participar en la definició de les polítiques educatives locals. 
L’objectiu és que el PEC reculli els valors del model de ciutat 
que es vol, des d’una perspectiva educadora, i que concreti 
i planifiqui accions que contribueixin a fer possible aquest 
model. Per això, cal que en el PEC s’impliquin el màxim 
d’associacions, col·lectius i persones a títol individual, 
estiguin o no vinculades al món educatiu, de manera que 
les propostes i compromisos que s’acordin donin resposta a 
totes les necessitats i interessos.

El projecte parteix d’un estudi previ de la situació actual de 
Sant Feliu en l’àmbit educatiu, el qual recull la relació de 
recursos existents, estableix necessitats i apunta possibles 
actuacions per resoldre mancances. Aquest document 
d’anàlisi va ser el punt de partida de la sessió de presentació 
del PEC del 20 de maig, en què van participar més d’una 
cinquantena de persones. En el marc de la jornada es 
van fer grups de treball i tallers participatius per debatre 
les prioritats educatives de la ciutat i recollir les primeres 
propostes. També hi va haver una ponència a càrrec de Jordi 
Collet, educador social, doctor en Sociologia i professor de 
la Universitat de Vic-UCC.

Durant la sessió de presentació es va constituir el grup 
impulsor del PEC, el qual serà l’encarregat de preparar el 
primer Fòrum Educatiu Local que se celebrarà a finals de 
2017.

Després de les jornades de portes obertes i del període de 
preinscripció (del 2 al 12 de maig), el calendari d’escolarització 
de les escoles bressol municipals té marcat com un altre 
moment clau, el 2 de juny, quan es publicarà la llista definitiva 
amb la relació d’alumnes admesos a les quatre escoles 
municipals, i del 6 al 9 de juny, quan caldrà formalitzar la 
matrícula. Per cinquè curs consecutiu, les quotes mensuals 
del serveis bàsics d’educació i menjador s’han fixat segons 
criteris de tarifació social, que a partir d’ara es calcularan de 
forma individualitzada.  

Pel que fa a l’Escola Municipal de Música, les preinscripcions 
per obtenir una plaça per al curs 2017-2018 seran del 7 al 
14 de juny. Les persones interessades han de demanar cita 
prèvia entre el 29 de maig i el 13 de juny trucant al telèfon 93 
685 80 01, presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(de dilluns a divendres, de 8 a 20 h) o per Internet a www.
santfeliu.cat/matriculamusica.  

L’Escola de Música ofereix classes a infants a partir 
dels 3 anys, i també aplica la tarifació social de forma 
individualitzada a les quotes de diferents serveis.

Al mes de maig s’han posat en marxa dos nous cursos 
de formació adreçats a persones en situació d’atur que 
s’emmarquen en les accions del dispositiu d’inserció del 
projecte Treball als Barris del primer semestre de 2017. 
En concret, s’han iniciat els cursos següents: instal·lador 
de fibra òptica i coure, operador certificat de carretons 
elevadors, cambrer/a de pisos, així com un curs d’ofimàtica 
bàsica. Els requisits per accedir a les diferents formacions és 
residir a Sant Feliu (preferentment als barris de Can Calders 
i la Salut), i estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i al Servei Local d’Ocupació de Can Maginàs. 

Amb l’objectiu de millorar la qualitat del Servei Local 
d’Ocupació (SLO) i ajudar encara més a les persones que 
busquen feina i a les empreses que col·laboren en la borsa 
de treball, des de primers d’any, per inscriure’s al SLO cal 
adreçar-se a Can Maginàs  (93 685 07 83 – slo@santfeliu.
cat) i demanar cita per tenir una entrevista amb una persona 
de l’equip d’orientadors laborals. En aquest primer contacte 
es tracta el perfil professional del demandant d’ocupació, 
així com la seva formació professionalitzadora i per a la 
recerca de feina. A partir d’aquí s’estableix un pla de treball 
i un seguiment individualitzat de cada cas. El SLO també 
incorpora noves metodologies que ajudaran a encaixar millor 
les candidatures amb les ofertes a cobrir.

Des de principis d’abril i fins a l’octubre, l’Ajuntament 
disposarà de dues agents cíviques contractades en el marc 
d’un pla d’ocupació amb l’objectiu que duguin a terme 
tasques d’informació i sensibilització a la ciutadania per 
fomentar les actituds cíviques i mediambientals i afavorir la 
bona convivència.
 
Les agents donaran suport a les campanyes impulsades 
per l’Ajuntament, així com a actuacions de civisme, com la 
neteja viària o la tinença responsable de gossos. La gestió 
de residus, i especialment la correcta separació de la fracció 
orgànica, seran també tasques en les quals incidiran. De 
fet, en el marc de la Fira Verda de les Festes de Primavera 
van assessorar sobre residus a més de 600 persones. La 
promoció del civisme en els transports públics també serà 
un dels temes en què les agents treballaran.

Les agents cíviques formen part del Pla d’Ocupació Agents 
cíviques, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
i el Ministeri de Treball i Seguretat social, en el marc del 
projecte Treball als Barris 2017.

Fins al 16 de juny estan obertes les inscripcions als 
casals i campus esportius d’estiu. 

Pel que fa als casals d’estiu en centres escolars, 
aquests estaran oberts del 26 de juny al 28 de juliol i del 
28 d’agost al 8 de setembre. El Club d’Esplai Diversitat 
Lúdica coordina el casal de l’escola Nadal, mentre que 
el Club d’Esplai Sant Feliu organitza els casals que es 
fan a les escoles Pau Vila i Falguera, i al Centre Cívic 
Roses. 

Quant als campus esportius, l’oferta inclou el campus 
del Club Handbol Sant Llorenç, el campus de bàsquet 
del CB Santfeliuenc, el del Club Rítmica Sant Feliu 
i els campus de futbol del Santfeliuenc FC, la Penya 
Recreativa i la Penya Blanc Blava. A més, el Complex 
Municipal de Piscines també ofereix un casal d’estiu.

D’altra banda, el Departament de Joventut també 
organitza activitats per als joves durant l’estiu.

} L’alcalde, Jordi San José, i el gerent de la Diputació de Barcelona, 
Jordi Plana, van obrir l’acte de presentació del PEC.

} Més de 50 persones van participar en els tallers i grups de treball.

} Les agents cíviques 
estan contractades 
fins a l’octubre.
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Ciutat Urbanisme

L’Ajuntament de Sant Feliu, d’acord amb la sentència 
dictada pel Tribunal Constitucional de l’11 de maig passat, 

La pista esportiva que estava a la plaça del Consell d’Infants 
i que l’Ajuntament tenia previst traslladar a un altre espai 
de la ciutat, finalment es mantindrà al barri de Falguera. 
En concret, s’instal·larà en un espai del Parc del Llobregat, 
on es respectaran les condicions de joc i no es produiran 
molèsties al veïnat.

La decisió és el resultat de l’acord pres per la comissió 
integrada per representants municipals, veïns i veïnes de la 
zona i l’AVV Falguera que es va crear arran de la petició de 
diverses persones del barri de no traslladar la pista esportiva 
de la plaça del Consell d’Infants. En aquest sentit, en el ple 
de març, es va aprovar per unanimitat de totes les forces 
polítiques una moció ciutadana que demanava no traslladar 
el conegut com a «campito» de la plaça.

L’Ajuntament havia proposat inicialment treure la pista 
esportiva en resposta a les contínues queixes per l’ús incívic 
de l’espai rebudes en els darrers anys. La majoria de queixes 
especificaven que es jugava a pilota fora de l’horari permès, 

L’alcalde, Jordi San José, acompanyat de les regidores 
Lidia Muñoz i Elisabet Ortega i del regidor Josep Maria 
Rañé, es va reunir el 19 d’abril amb el delegat del Govern 
espanyol a Catalunya, Enric Millo, per concretar la 
voluntat de l’Estat pel que fa al soterrament de les vies del 
tren a Sant Feliu. La reunió va arribar després que el 28 de 
març el president del Govern, Mariano Rajoy, anunciés la 
inversió de 1.882 milions d’euros a la xarxa de Rodalies 
de Catalunya per a aquesta legislatura, i posés en el punt 
de mira el projecte de soterrament de Sant Feliu, així com 
també els soterraments de l’Hospitalet de Llobregat i 
Montcada i Reixac. Rajoy va informar de les inversions en 
una jornada sobre infraestructures celebrada a Barcelona, 
a la qual també va assistir l’alcalde de Sant Feliu, qui va 
parlar amb el ministre de Foment i el delegat del Govern 
a Catalunya. 
 
Millo va ratificar el compromís de Foment de fer realitat el 
soterrament a Sant Feliu. L’alcalde, per la seva banda, va 
sol·licitar que s’incorporés el projecte en els pressupostos 
de 2018, i que es respectés el projecte executiu que 
Foment va aprovar el juliol de 2010. Precisament, en el 
ple de març es va aprovar una moció per exigir la inclusió 
del soterrament en el Pla de Rodalies 2017-2020, i en 
concret, d’incloure una partida en el pressupost de 2018.
 
Una vegada el Ministeri hagi finalitzat l’estudi dels 
informes, està prevista una reunió de la Comissió de 
Seguiment a Madrid.

Aprovades les actuacions que 
s’executaran a l’estiu per a la 
millora de l’espai urbà
En la Junta de Govern Local, de 15 de març, es van aprovar 
les obres de millora de la via pública que es faran a la ciutat 
l’estiu de 2017. En total es faran nou actuacions, les quals 
van resultar de les propostes més votades per la ciutadania 
durant el procés participatiu dut a terme a la tardor del 
2016. Pel que fa a les millores a les cruïlles, s’actuarà en 
sis punts: la confluència amb els c. Santa Creu i Joaquim 
Monmany, Hospitalet amb Miquel Coll i Alentorn, Frederica 
Montseny amb Daora, Josep Ricart amb Santiago Rusiñol, 
Roses amb ptge. Fargas i rbla. Marquesa de Castellbell 
amb av. Montejurra. Una altra actuació afecta la cruïlla entre 
Daoíz i Velarde i Josep Ricart. A més, en el parc d’Europa es 
renovaran els jocs infantils i es millorarà la il·luminació, i es 
crearà un nou espai d’oci a la pineda de la Salut.

Les actuacions s’han pressupostat en 399.464,50 € (IVA 
inclòs). Més informació: www.santfeliu.cat/obresestiu2017. 

Al juny s’inicien les obres de 
l’escola Salvador Espriu
A partir del mes de juny es duran a terme tot un conjunt de 
millores a l’edifici de l’escola de primària Salvador Espriu. 
L’actuació, que finalitzarà al desembre, inclou la substitució 
de la fusteria exterior per elements d’alumini, la renovació 
de les persianes per millorar l’aïllament tèrmic del centre, 
així com la substitució de les portes de les aules. També es 
reformen alguns banys de l’escola i es fa un servei adaptat 
a la planta baixa. L’obra suposarà també la instal·lació 
d’enllumenat led, la renovació del circuit de calefacció, així 
com tasques de pintura de l’espai.

Adéu a les barreres 
arquitectòniques del «pont verd» 
S’han iniciat les obres que permetran la supressió de les 
barreres arquitectòniques que hi havia fins ara per accedir al 
conegut com a «pont verd», el qual uneix els barris de la Salut 
i Can Maginàs per damunt de les vies del tren. L’actuació, que  
ha tingut un lleuger retard per problemes en la cimentació, 
es durà a terme durant uns sis mesos, inclourà l’habilitació 
de rampes tant a la banda del pont que dona al carrer de la 
Constitució amb Picasso, com al costat que toca al carrer de 
l’Hospitalet. També es col·locaran escales i baranes noves, i 
els materials que s’utilitzaran seran antilliscants.

L’Ajuntament no cobrarà la 
plusvàlua a les persones que 
demostrin una pèrdua en la venda 
del seu immoble

La pista de la plaça 
del Consell d’Infants 
s’instal·larà al Parc del 
Llobregat

El delegat del Govern a 
Catalunya confirma el 
compromís de l’Estat a fer 
realitat el soterrament

fet que provocava un excés de soroll, així com molèsties 
contínues als habitatges propers. Però com en fer-se pública 
la decisió del trasllat, moltes persones van expressar la seva 
disconformitat, l’Equip de Govern va decidir fer una reunió 
amb les parts implicades i acordar de manera conjunta què 
fer amb la pista. A partir d’ara es continuarà parlant amb els 
veïns i veïnes per consensuar una proposta d’espai de joc al 
lloc que deixa la pista.

no cobrarà l’impost municipal conegut com a plusvàlua, és a 
dir, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans, 
a les persones que demostrin que la venda del seu immoble 
es fa per un valor del terreny inferior al que legalment tenia 
quan el van comprar. 

Per a més informació, contacteu amb l’oficina de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, a Sant 
Feliu.

} La reunió amb el delegat del Govern espanyol a Catalunya va 
ser el 19 d’abril.

} Imatge simulada de com s’ubicarà la pista esportiva en el Parc 
del Llobregat.

} L’obra complementa el projecte de remodelació integral de la 
plaça de la Salut que es va iniciar al febrer.

“La decisió de triar el Parc del Llobregat 
ha estat consensuada amb la comissió 
creada amb el veïnat després de l’apro-
vació en el ple de la moció per mantenir 
el «campito» al barri de Falguera”

Lídia Muñoz
Regidora d’Urbanisme

Fe d’errates
 
En el butlletí municipal de març de 2017 es va informar erròni-
ament de la votació en el ple del grup municipal de Ciutadans 
pel que fa a la modificació puntual del Pla General Metropolità 
per crear habitatge social als carrers d’El Pla i d’Anselm Clavé. 
Es va informar que C’s va votar en contra, quan en realitat es va 
abstenir.
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CulturaParticipació

Del 20 d’abril a l’1 de maig, Sant Feliu va acollir una nova 
edició de la Setmana per la Llengua, iniciativa organitzada 
per donar a conèixer la llengua i la cultura catalanes a 
través d’una àmplia i variada oferta d’activitats com cinema, 
xerrades, espectacles, música i teatre. El programa va 
incloure una vintena de propostes diferents, incloses també 
les activitats vinculades a la diada de Sant Jordi.

La Setmana per la Llengua va començar el 20 d’abril amb 
el lliurament de premis del 32è Concurs Literari Sant Jordi 
obert als centres educatius de la ciutat. El certamen va 
premiar 26 alumnes de primària i secundària (12 contes i 
14 poesies). El mateix dia es va fer l’acte inaugural de la 
Setmana, amb la xerrada “Joan Fuster, escriptor”, a càrrec 
de David Castillo, poeta, periodista,  escriptor i membre del 
jurat del Premi de Poesia Martí Dot.

Rècord d’espectadors a les 
activitats de la VI Setmana 
de la Poesia
La VI Setmana de la Poesia, celebrada del 16 al 27 de març, 
va tancar l’edició amb rècord de públic, consolidant-se 
en el calendari d’esdeveniments poètics de Catalunya. A 
les 22 activitats programades hi van assistir un total de 
2.038 persones, més del doble de l’edició de l’any passat. 
A més, es va constatar l’augment de públic de fora de la 
ciutat, atret per la qualitat i varietat de propostes. L’èxit de 
la programació també respon a la multitud de col·lectius 
i persones que estan al darrere de l’organització de la 
Setmana, on hi ha l’Ajuntament, la Biblioteca Montserrat 
Roig i l’associació literària La Mordida, així com una vintena 
d’entitats i establiments d’oci i restauració de la ciutat.

El ressò de la Setmana de la Poesia als mitjans de 
comunicació i a les xarxes socials, probablement, també ha 
contribuït a fer créixer l’esdeveniment, així com el fet que 

L’Ajuntament ha iniciat un procés de reflexió estratègica per 
tal de dissenyar un nou model de participació i col·laboració 
ciutadana. Aquest nou model ha de permetre una major 
implicació de la ciutadania en la dinàmica del govern 
municipal i ha de servir per continuar impulsant un govern 
més obert, participatiu i col·laboratiu amb el seu entorn. 
El primer pas per definir aquest model és elaborar un 
nou Reglament de participació i col·laboració ciutadana, i 
precisament per avançar en el disseny d’aquest reglament 
el 25 d’abril i el 4 de maig es van fer dues jornades 
participatives adreçades preferentment a les persones que 
formen part d’algun dels consells sectorials de la ciutat 
(cultura, solidaritat, medi ambient, esports, urbanisme, 
etc.), tot i que també obertes a tothom per recollir opinions 
sobre com hauria de ser el nou model de participació local. 
Les aportacions recollides s’inclouran en un document 
que es tindrà en compte en el procés de redacció del nou 
Reglament de participació i col·laboració ciutadana. 

Properament, l’Ajuntament habilitarà un espai en el 
web municipal per obrir el debat sobre el nou model de 
participació a tota la ciutadania.  

Coincidint amb una nova edició de l’Okupa la Nit, 
el 31 de març es va iniciar a la Sala Ibèria el procés 
participatiu per elaborar el Pla Jove de Sant Feliu, el 
qual definirà les polítiques de joventut dels propers 
anys. Alhora, durant l’esdeveniment es va aprofitar 
també per fer una prova pilot del carnet jove local, 
eina que estarà disponible en els propers mesos. La 
recollida d’opinions dels joves s’ha mantingut activa 
des de l’Okupa la Nit, però el 9 de juny tindrà un 
moment de màxim protagonisme amb la celebració 
d’una sessió de teatre fòrum a la Sala Ibèria. La 
sessió, de 19 a 21 h, inclourà breus escenificacions 
teatrals que convidaran els nois i noies a debatre 
i fer propostes de millora sobre temes com l’oci, 
l’emancipació juvenil, els valors i les llibertats. La 
redacció del Pla Jove s’iniciarà al juny.
 
Carnet jove local
 
En el marc de l’Okupa la Nit es va presentar el carnet 
jove local, una app que properament serà una realitat 
i que oferirà propostes d’oci o relacionades amb el 
comerç i permetrà la interacció entre els usuaris i 
usuàries per compartir cotxe, fer sortides, voluntariat, 
etcètera.

La XIV Setmana per la 
Llengua i Sant Jordi, a favor 
de la cultura i la llengua 
catalanes

Guim Valls guanya el 42è Premi de 
Poesia Martí Dot

Guim Valls Soler, de 24 anys, va rebre el 24 de març el 
Premi de Poesia Martí Dot 2016 amb el poemari La mà dins 
la roda. El jove poeta guanyador de la 42a edició d’aquest 
guardó és un dels noms emergents més potents de l’escena 
poètica de Barcelona. 

L’acte de lliurament del premi es va emmarcar dins la 
Setmana de la Poesia i es va fer a l’Auditori del Palau 
Falguera, on el premiat va recitar part dels seus poemes. 
David Castillo, president del jurat del guardó, va destacar 
que l’edició d’aquest any del premi havia tingut una 
de les millors participacions des dels anys 80 amb 11 
poemaris. L’espectacle es va tancar amb un recital íntim del 
santfeliuenc Joan Dausà.

En marxa el procés 
participatiu del nou 
Reglament de participació i 
col·laboració ciutadana

Un teatre fòrum el 9 de 
juny recollirà les darreres 
propostes del Pla Jove

Entre les moltes propostes de la Setmana per la Llengua va 
destacar també l’espectacle familiar Els contes de la Mercè, 
basat en poemes i contes infantils de Mercè Rodoreda, així 
com la festa anual de reconeixement del Voluntariat per la 
llengua, que es va dur a terme el 28 d’abril, al Centre Cívic 
Les Tovalloles.

es fes una presentació de la Setmana a Barcelona, o que la 
majoria dels espectacles fossin gratuïts (només 3 concerts 
van ser de pagament). Les actuacions de Nacho Vegas, Nil 
Moliner, el Niño de Elche, Oscar D’Ainiello, així com el II 
Festival Trash Poetry, el tast vi i poesia i l’espectacle Indies 
Mayores van aconseguir l’aforament complet.

} Infants guanyadors, finalistes i accèssits del Concurs Literari Sant 
Jordi.

}Música i poesia van anar de la mà en la VI Setmana de la Poesia.

}El jove poeta va recollir el guardó de mans de l’alcalde.
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Festes de Primavera
Més fotografies a www.facebook.com/ajsantfeliu

01 El músic i actor santfeliuenc Joan Dausà va fer el 
pregó de la Rosa que marca l’inici de les Festes de 
Primavera. L’acte va comptar amb la presència del 
president del Consell Comarcal, Josep Perpinyà. 

02 La 59a Exposició Nacional de Roses va incloure, a 
banda del Concurs de roses, composicions florals a tot 
el Palau Falguera.

03 En el marc de l’Exposició de Roses es va presentar la 
Rosa president Pasqual Maragall, personalitat que va 
assistir a l’acte de presentació. La rosa ha estat creada 
pel roserista Dot a petició dels Amics de les Roses.

04 Les roses van ser també protagonistes de les receptes 
elaborades en directe amb motiu de les jornades 
gastronòmiques ‘La Cuina de les Roses’, organitzada 
pels Amics de les Roses. 

05 La 38a Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat va 
omplir els principals carrers del centre de la ciutat de 
parades i estands amb objectes i serveis de tota mena.

06 L’espai ‘Tendències Street’ va sorprendre el públic amb 
activitats atractives com masterclass, un showroom de 
moda o degustacions de productes.   

07 Per vuitè any consecutiu es va retre homenatge a 
dos dels comerços tradicionals de la ciutat: el forn i 
pastisseria Can Plana i la farmàcia Taulé Martí.

08 La plaça de la Vila va esdevenir l’escenari de la Fira 
Verda, espai on es va fer difusió dels avenços de Sant 
Feliu per ser una ciutat més sostenible.

09 La Gimcana de la Rosa va celebrar el 20è aniversari 
amb una nova edició d’aquesta activitat impulsada per 
l’entitat Calaix de Sastre.

10 Els alumnes de l’Escola Municipal de Música van 
protagonitzar diverses actuacions musicals, i es va 
poder escoltar les bandes i combos de l’escola. 

11 El Tast va ser un punt de trobada i d’activitat musical 
durant tots els dies de les festes.

12 La plaça de l’Estació va esdevenir el centre de la 
cultura, amb activitats de les colles. Els Castellers de 
Sant Feliu van fer un pilar de 4 per celebrar els 125 anys 
de La Unió Coral.

13 L’escenari del Centre Parroquial va acollir el XXXIII 
Festival Flamenc Ciutat de les Roses, amb la 
participació de la Peña Luis de Córdoba.

14 El 20è aniversari del Consell d’Infants va ser la temàtica 
de les diferents activitats del Firajoc, en el que també 
van participar les colles de les AMPA.

15 Els concerts del Buti+Farra+Sound van aplegar 
multitud de públic a la plaça de Lluís Companys. 13
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El 10 de juny s’inaugura la Biblioteca, 
remodelada i ampliada

La Biblioteca Montserrat Roig, que des de gener de 2016 
oferia els seus serveis des de la Torre del Roser a causa de les 
obres de remodelació i ampliació de l’equipament original, va 
deixar d’atendre el públic el 3 d’abril. L’aturada del servei ha 
respost a la necessitat de fer les feines de trasllat de tot el 
material (llibres, música, revistes, diaris, etc.) fins a les noves 
instal·lacions de la Biblioteca que entraran en funcionament 
el 12 de juny, dos dies després de la inauguració. Tot i que 
el servei bibliotecari ha estat tancat, es va habilitar una aula 
d’estudi a la planta baixa del nou edifici de la Biblioteca, que 
ha estat accessible des dels jardins de la Torre del Roser.  

El mes de maig s’han posat en marxa les obres de millora 
del Centre d’Atenció Primària (CAP) El Pla. Les millores 
consisteixen en una ampliació dels espais per acollir el 
trasllat del servei de diagnòstic per la imatge (ubicat en 
l’actualitat al CAP Rambla), i també per traslladar el Centre 
de Salut Mental d’Adults (ara situat al centre Pins d’Or). Amb 
motiu de les obres, des del 15 de maig l’atenció pediàtrica 
i el servei d’urgències nocturnes (de 20.30 a 24 h) i de cap 
de setmana, s’han traslladat al CAP Rambla. La finalització 
de les obres està prevista per finals de 2018. El projecte 

Es crea un protocol d’actuació contra les 
agressions sexistes en festes

Coincidint amb les Festes de Primavera, es va posar en 
marxa com a prova pilot un protocol d’actuació contra les 
agressions sexistes en contextos festius populars que el 
Consell Municipal de les Dones i l’Ajuntament han creat per 
garantir la seguretat i promoure el respecte entre homes 
i dones durant actes festius. El protocol, que estableix 
com actuar en el cas que es detectin agressions sexistes, 
s’adreça a tothom, però especialment a les persones que 
estan involucrades en esdeveniments festius que disposen 
de servei de bar. El protocol planteja la necessitat de fer 
una intervenció conjunta i transversal que garanteixi la 
implicació tant del personal tècnic municipal com de les 
entitats ciutadanes, del personal de seguretat, de la gent 
que serveix consumicions darrere les barres en festes, o 
del voluntariat de la Creu Roja, per evitar i denunciar les 
agressions sexistes. En aquest sentit, abans de les festes es 
van fer sessions formatives a aquests col·lectius.

Nova temporada dels “Jocs al carrer” per a 
infants 

El 6 de maig es va posar en marxa un any més el projecte 
“Jocs al carrer” que ofereix activitats gratuïtes per a 
infants d’entre 0 i 6 anys i les seves famílies a l’exterior del 
Centre Cívic Les Tovalloles. La iniciativa, que l’Ajuntament 
va engegar l’any 2011 en el marc del projecte Treball als 
Barris, i que cada edició estava dinamitzada pels animadors 
i animadores socioculturals de la Casa d’Oficis, serà en 
aquesta nova temporada una activitat organitzada i dirigida 
pel Club d’Esplai Diversitat Lúdica, amb el suport municipal.
L’activitat mantindrà el format habitual i els infants podran 
utilitzar els mateixos materials de joc que en les anteriors 
edicions. Es canvien però els horaris, ja que ara les sessions 
es faran els dissabtes, d’11 a 13 h, i els dimarts, de 17 a 19 h. 

Sant Feliu fa una acció contra l’homofòbia, 
la lesfòbia, la transfòbia i la bifòbia

El 17 de maig, coincidint amb el Dia Internacional contra 
l’homofòbia, la lesfòbia, la transfòbia i la bifòbia, l’Ajuntament 
va dur a terme una acció reivindicativa, per tal de sensibilitzar 
i conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar 
totes les persones, al marge de la seva sexualitat. L’acció 
va consistir en pintar amb els colors de l’arc de San Martí 
el pas de vianants que hi ha en la confluència dels carrers 
de Vidal i Ribas amb Pi i Margall, al barri Centre. Aquests 
colors formen la bandera coneguda com “de la llibertat”, 
un símbol del moviment LGBTI a favor del respecte a la 
diversitat, la inclusió, i l’esperança. Amb l’acte, impulsat 
des del Programa de Dones i Polítiques d’Igualtat, es va 
voler defensar els drets de lesbianes, gais, transgèneres, 
intersexuals, bisexuals i transsexuals amb l’objectiu d’evitar 
les situacions de discriminació i violència contra aquests 
col·lectius, i alhora assegurar que arreu es pugui viure la 
diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. 

L’XI Fòrum de Treballs de Recerca distingeix 
cinc alumnes de Sant Feliu 

Cinc alumnes de segon de Batxillerat de la ciutat van resultar 
reconeguts en l’onzena edició del Fòrum de Treballs de 
Recerca del curs 2016-2017 en què participen cada any 
alumnes dels centres de secundària de Sant Feliu i Molins 
de Rei. Els infants distingits van ser: Alejandro Hurtado 
Martínez (col·legi Bon Salvador), Pau Sallent Jurado (institut 
Martí Dot), Helena Alemany Martínez (Escola Mestral), Joel 
Diéguez Vilà (col·legi Verge de la Salut) i Pau Ramos Gordillo 
(institut Olorda). L’acte de lliurament dels premis es va fer el 
26 d’abril a l’Auditori del Palau Falguera.

El II festival solidari “Tenim fam!” recull
1.700 kg d’aliments 

El Casal de la Gent Gran va ser l’escenari on el 22 d’abril es 
va celebrar la segona edició del festival solidari “Tenim fam!”. 
L’esdeveniment, impulsat pel santfeliuenc Antonio Caballero, 
va aconseguir recollir 1.700 kg d’aliments que es van repartir 
a la Creu Roja i a les parròquies Sant Joan Baptista i Sant 
Llorenç, de Caritas. La quantitat d’aliments recollits supera 
en 600 kg els aconseguits en la primera edició. El festival va 
incloure l’actuació de prop d’una quinzena de grups, entitats 
i persones a títol individual que van col·laborar en la iniciativa 
solidària. L’entrada era aportar algun producte alimentari.

Alumnes francesos i italians visiten Sant 
Feliu en el marc del programa Erasmus+

Alumnes de l’institut francès Lycée Le Bourget i de l’Istituto 
d’istruzione superiore Raffaele Piria d’Itàlia van compartir 
experiències a finals d’abril amb els nois i noies del Centre 
Xamfrà Taller Sant Miquel, dedicat a la formació de joves 
d’entre 16 i 21 anys que tenen necessitats educatives 
especials. La trobada es va emmarcar en el projecte 
internacional d’intercanvi educatiu Erasmus+, en què els 
tres centres participen en un projecte sobre intel·ligència 
emocional. Els alumnes van ser rebuts el 24 d’abril a la Sala 
dels Àustria del Palau Falguera per l’alcalde, Jordi San José, i 
la regidora Lourdes Borrell. Fruit del programa, a l’octubre es 
farà una trobada dels participants a l’institut de Le Bourget, i 
a la primavera de 2018, en terres italianes.

Actualitat
Comencen les obres d’ampliació i millora 
del CAP El Pla

preveu la construcció d’un edifici de dues plantes adjacent 
a l’actual, que tindrà uns 850 m2 de superfície. Els dos blocs 
estaran comunicats i hi haurà un gran pati interior entre ells. 
A més, amb motiu de les obres es redistribuirà l’àrea de 
l’aparcament i els espais exteriors. L’actuació té un cost de 
2.275.131 €.

Posteriorment a aquestes obres l’Ajuntament continuarà 
reclamant les millores del CAP Rambla.

15

el
b

u
tl

le
tí

14

m
ai

g 
20

17



Esports

REFORMES INTEGRALS

Cuines, banys,
comunitats, pintura, 

electricitat...

GONZÁLEZ

C/ Constitució, 28, 4r 3a · 08980 Sant Feliu de Llobregat
jesusgongon64@gmail.com 

Mov. 618 275 190 / 620 121 259
anys
30

experiència

Sant Feliu va estrenar el 6 d’abril, coincidint amb el Dia 
Mundial de l’Activitat Física, la primera ruta saludable 
“Fes Salut”, un circuit pel nucli urbà concebut perquè 
les persones el facin a peu. Es tracta d’una iniciativa 
municipal per promoure els hàbits saludables i afavorir que 
les persones practiquin l’exercici físic i segueixin una vida 
activa.

La ruta, de 6,86 km i un desnivell màxim de 70 metres, 
segueix un recorregut pel nucli urbà que travessa el municipi 
des del costat del riu, a l’altura del carrer del Pla, fins a la 
banda muntanya, tocant el parc del Cerdanet o el parc 
d’Europa. Alhora, el circuit passa per espais emblemàtics 
de la ciutat per donar un atractiu afegit al passeig.  

La ruta està totalment senyalitzada amb grans marques de 
color al terra que indiquen amb una fletxa la direcció del 
recorregut. Tot i que aquesta és la primera ruta, l’Ajuntament 
ja està treballant en la definició de dues rutes més que es 
posaran en marxa properament.

Es crea la primera 
ruta saludable a
peu per promoure
la vida activa

“Amb aquesta ruta, i les que farem pro-
perament, volem que la gent agafi l’hàbit 
de fer exercici físic d’una manera senzilla, 
còmode i econòmica, sortint a caminar 
per la ciutat i aprenent a gaudir de l’en-
torn més proper”

Lourdes Borrell
Regidora d’Esports

L’equip de waterpolo femení del Club Natació Sant Feliu 
jugarà la temporada vinent a la Divisió d’Honor Femenina 
després de guanyar el passat 1 d’abril l’equip del CDN 
Boadilla a les instal·lacions d’El Complex, i assegurar-se 
així l’ascens a poques jornades del final de la lliga. 

El marcador va acabar amb un favorable 14 a 5 en la 16a 
jornada de la Primera Divisió Femenina, i tant el públic que 
omplia la piscina com les noies que són entrenades per 
Manuel Suárez van celebrar la classificació.

D’altra banda, a l’expresident del Club Natació Sant Feliu, 
Manuel Ferron, va rebre la Placa d’Or de la Federació 
Catalana de Natació, per la seva brillant dedicació a aquest 
esport en un acte celebrat el 17 de maig a Sabadell. 

El CH Sant Llorenç va aconseguir l’ascens de categoria a 
la Lliga Catalana després de guanyar el 17 de maig l’equip 
de La Garriga per 39 a 28. Gabriel Hernández, president del 
CH Sant Llorenç assegura que l’ascens “suposa una gran 
alegria i també un repte”. Alhora, considera que el club té “un 
bloc de jugadors de gran qualitat i amb una gran motivació, 
que ens fan pensar que podem mantenir la categoria que 
és del que es tractaria la temporada vinent”. El president 
també subratlla que l’ascens “és una recompensa a tot el 
que s’ha treballat des de baix, fent consolidar el projecte a 
nivell de base que és el més important”.

Actualment el Club Handbol Sant Llorenc té al voltant de 
300 jugadors i jugadores, i s’ha consolidat com un equip 
potent en el panorama de l’handbol català.

Mig miler d’esportistes d’arreu del món van competir el 22 
i 23 d’abril en el 12è Torneig Internacional d’Arts Marcials 
Coreanes Kuk Sool Won celebrat al pavelló esportiu de 
l’escola Pau Vila i al Palau d’Esports Juan Carlos Navarro. 
En concret, van competir un centenar d’esportistes de 
Catalunya, un centenar més de Madrid i Múrcia, uns 250 
d’arreu d’Europa i la resta d’altres països com els Estats 
Units, Corea del Sud, Argentina o l’Iran.  

L’esdeveniment va comptar també amb la presència del 
gran mestre i fundador del Kuk Sool Won, Kuksanim, de 
81 anys. Alhora, es van fer exàmens nacionals de cinturó 
negre i d’altres categories, així com exhibicions de mestres 
i d’equips infantils.

El Barça CBS es va proclamar el 21 de maig campió de la 
Copa Catalunya en derrotar per 57 a 49 el Cerdanyola-Vila 
Universitària a l’últim partit de la Final a Quatre disputada al 
Palau d’Esports Juan Carlos Navarro. Un premi merescut, 
ja que les de Mateo Rubio van acabar en primer lloc a la 
Lliga regular i van desfer-se del Mataró amb autoritat (73 a 
55) a les semifinals.

El pròxim repte del Barça CBS al que s’havia d’enfrontar 
abans de tancar l’edició del Butlletí, era la Final a Quatre 
dels dies 27 i 28 de maig que dona el bitllet definitiu per 
disputar la Lliga Femenina 2, i així ascendir a la divisió de 
plata del bàsquet espanyol.

Les noies de waterpolo 
aconsegueixen l’ascens a 
Divisió d’Honor

El Club Handbol Sant 
Llorenç, nou equip de Lliga 
Catalana

Esportistes d’arreu del món 
en el 12è Torneig de Kuk 
Sool Won

El Barça CBS, campió de la 
Copa Catalunya de bàsquet 
femení

Tota la informació sobre les rutes, així 
com recomanacions per a les persones 
que vulguin iniciar-se en aquestes 
caminades la trobareu a:
www.santfeliu.cat/itineraris 
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Lídia Muñoz Cáceres
Portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA

Poco a poco, pero de una forma inexorable, temas que 
formaban parte de nuestras propuestas electorales y 
que hemos defendido desde hace años avanzan. Los 
socialistas seguimos trabajando y seguimos cumpliendo lo 
que prometimos.  

Primero, hace casi un año, fue el IBI y ahora la reforma y 
ampliación de la tarifación social, dirigida a que nadie por 
motivos económicos no pueda disfrutar de unos servicios 
que presta el Ayuntamiento.

La reforma aprobada hace la tarifación social más justa, 
equitativa y progresiva. El principio fundamental que la 
inspira es que cada persona pagará un precio individualizado 
en función del nivel de renta y del número de miembros del 
núcleo familiar al que pertenezca. 

Sustituimos el anterior sistema de tramos, que todavía 
comportaba inequidades, por uno progresivo y progresista. 
De esa manera, se reconocen derechos a todas las 
personas y no sólo ayudas sociales para quienes más lo 
necesitan. 

Además de los servicios de las Escoles Bressol (educación 
y comedor) y la Escola Municipal de Música se aplicará 
también a los abonos del Estadio de Atletismo y la Piscina 
de verano. 

A partir del próximo enero, el servicio de teleasistencia 
(la medallita, el “botó”) será gratis para las personas que 
tengan unos ingresos inferiores a los 12.000 € al año. 
Esto significará, que más del 90% de personas que antes 
pagaban la teleasistencia, ahora no pagarán.

Son unos cambios en la tarifación social pensados para 
favorecer a las clases medias de la ciudad. No hacemos 
que las personas con más renta asuman la rebaja del precio 
que pagarán aquellas que tienen un nivel de renta más bajo, 
pues se congelan los precios máximos.

Además, como ninguna tarifa, ni la más alta, cubre el 100% 
del coste del servicio todas tienen una parte financiada con 
los impuestos generales, unos más, quien más lo necesita, 
y otros menos. 

Esa es nuestra forma de entender y ejercer la solidaridad.

Todo esto nos produce, a los socialistas de Sant Feliu, una 
doble satisfacción, por la forma y por el fondo. Por la forma, 
porque estos cambios han merecido el apoyo mayoritario 
de los grupos municipales del Pleno, excepto la abstención 
parcial del PDeCAT (CDC) a los descuentos adicionales 
para los titulares del Carnet Blau, y por el fondo, porque 
nuestras propuestas electorales avanzan. 

Lourdes Borrell Moreno 
Presidenta del Grup Municipal
del PSC

Un equipament per al Mas Lluí,
un equipament per a Sant Feliu

Seguimos trabajando, seguimos
cumpliendo

Una de les primeres accions d’aquest mandat va ser posar 
en marxa la diagnosi del Pla d’Habitatge i per aquest motiu, 
vam sol·licitar un estudi a l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
ens va indicar, entre d’altres temes, quins són els col·lectius 
prioritaris amb necessitat d’habitatge. Aquesta diagnosi, 
aprovada inicialment al ple d’octubre de 2016, conclou 
que, prioritàriament, la nostra ciutat necessita equipaments 
per a la gent gran, a causa del progressiu i provat procés 
d’envelliment de la població.

A més, en aquest article vull aprofitar per aclarir alguns dels 
dubtes que s’han generat, arran de la moció presentada 
per un grup de veïns al ple del mes d’abril, en referència al 
futur ús que es donarà als solars destinats a equipaments 
al Mas Lluí.

Així, per a ICV-EUiA, la previsió d’un equipament d’habitatges 
tutelats per a la gent gran, amb serveis compartits, i amb 
un casal a la planta baixa al Mas Lluí, és una mesura que 
no fa altra cosa que donar resposta a aquesta necessitat; i 
per tant, es proposa que al solar d’equipaments de darrera 
l’Olorda, hi vagi un equipament perquè tot el barri i tota la 
ciutat en pugui gaudir.

Arran de les informacions que circulen, també vull aclarir 
que no hi ha prevista cap requalificació al Mas Lluí. Les 
zones d’equipaments seran per a equipaments i les zones 
verdes continuaran essent zones verdes i es blindarà que 
no es puguin requalificar, i que tal i com vam explicitar a 
l’acte públic que va tenir lloc el passat dijous al Centre Cívic 
Mas Lluí, aquest procés tan sols s’està iniciant i encara 
queda un llarg camí per recórrer.

Des d’ICV-EUiA volem que la nostra ciutat compti amb un 
equipament de qualitat per a la gent gran, amb visió de 
futur, que reuneixi les condicions necessàries de servei 
i de gestió i que incorpori diferents visions. Per aquest 
motiu, en el moment que es parli sobre el model d’aquest 
equipament ho farem de manera oberta a la Taula Social 
d’Habitatge, que es crearà un cop s’aprovi definitivament el 
Pla d’Habitatge, i on s’escoltaran totes les veus.

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/icv-euia www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/psc

L’opinió

Oriol Bossa i Pradas 
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

Pisos tutelats sí, i més equipaments també

No, el govern de Sant Feliu no ens proposa una requalificació 
de terrenys per canviar equipaments per habitatges. Diguem-
ho clar i rotundament. Mai com fins ara el consistori ha tingut 
tants grups a l’oposició, ni tants ulls fiscalitzant l’acció de 
govern. Si la proposta del govern fos requalificar, no només 
un grup municipal hauria votat a favor d’una moció en què la 
literalitat del titular no es correspon a la realitat.
 
Al ple d’abril es van encreuar dos debats que cal separar. 
D’una banda, el dels pisos tutelats per a la gent gran. ERC 
hi estem a favor, ho considerem un equipament que la ciutat 
necessita per diversos factors. El Pla d’equipaments de la 
ciutat assenyalava per al període 2016-2022 la necessitat 
de prioritzar l’atenció als equipaments residencials, com 
a complement a les polítiques de suport a l’autonomia 
personal i la construcció d’habitatges tutelats. D’altra banda, 
la necessitat de més equipaments al barri del Mas Lluí. Una 
necessitat llargament reivindicada, amb la qual nosaltres 
estem d’acord, i de fet, és un compromís que té la ciutat amb 
el barri, i així ho recull el Pla estratègic de l’esport que definia 
que per al període 2015-2024 a la reserva d’equipaments, al 
barri calia preveure equipaments esportius com ara espai 
de raquetes, pistes poliesportives polivalents i circuit de 
bicicletes. 

Des d’ERC-Sant Feliu, doncs, estem d’acord amb els dos 
plantejaments, calen equipaments que prevegin i actuïn 
sobre l’envelliment de la població, i cal complir amb els 
deutes històrics al barri del Mas Lluí.  

Raúl Alba Molina
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s

Nosotros, con los ciudadanos

A dos años vista de las elecciones locales éste es el 
escenario político: a un lado la ciudadanía y Ciutadans, 
liderando la oposición. Ante nosotros, los poderosos: ICV 
y su corte, apoyados por la maquinaria gubernamental 
y los entes subvencionados; y el colaboracionismo del 
separatismo local esperando su recompensa por buen 
comportamiento (añorando el Sant Feliu “de tota la vida”).

A la desidia e incapacidad habituales añade ahora el equipo 
de gobierno la facultad de generar conflictos donde no 
existían. A la plaza Francesc Macià y al cementerio se suman 
el traslado del “campito” y los pisos en los equipamientos 
de Mas Lluí. 

Los vecinos se han organizado activa y valientemente contra 
la arbitrariedad ya que se han sentido vilipendiados por el 
“ordeno y mando” y la prepotencia municipales. Los vecinos 
de Mas Lluí y de Falguera han padecido la falta de diálogo 
y la falsedad de la participación institucional, al servicio de 
los que mandan.

Intentan validar sus dictados mediante informes de los 
servicios municipales, dirigidos por sus cargos de confianza 
(aunque como en el caso del IBI, al final sean tumbados en 
los tribunales). Así ha ocurrido en el cementerio. El pobre 
ciudadano solo puede elegir entre pagar lo que le manden... 
o rascarse el bolsillo y acudir a la justicia si no quiere que 
sus derechos se vean pisoteados... 

Para conseguir sus fines no han dudado en desacreditar a 
las asociaciones vecinales: en Falguera la señora Muñoz 
impuso el traslado del “campito” fuera del barrio; en Mas 
Lluí, se presionó a la Junta para que retirase la moción 
a favor de un plan de equipamientos para el barrio. 
Estarán satisfechos: en ambos casos los “infiltrados” de 
ICV cumplieron con su misión... a cambio de los servicios 
prestados...

Plantear un falso debate entre equipamientos y vivienda 
social cuando ICV no ha hecho nada es perverso: pretenden 
culpabilizar a los ciudadanos de su incapacidad y enfrentar 
a los vecinos en un ficticio choque de legitimidades. Los 
nervios empiezan a salir y es que ¡en dos años serán las 
elecciones y peligran muchos cargos y sueldos!

Se les llena la boca de participación ciudadana, siempre 
que les obedezcamos. Preveían un mandato tranquilo, pero 
los ciudadanos hemos contestado. Nos desacreditarán, 
difamarán y culparán por ello. No nos importa. Los vecinos 
de Roses, de Falguera y de Mas Lluí han levantado, alta y 
clara, su voz. Estamos y estaremos a su lado y de su lado. 
Estamos con los ciudadanos de Sant Feliu, en contra de los 
poderosos.
 

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/cswww.santfeliu.cat/grupsmunicipals/erc
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Elisabet Ortega Robles
Portaveu del Grup Municipal
del PP

Seguimos reclamando lógica y justicia en el 
cementerio 

Dentro de unos meses hará dos años que empecé a 
preocuparme por el funcionamiento del cementerio de Sant 
Feliu. Unos vecinos afectados vinieron a pedirme ayuda ya 
que el Ayuntamiento les estaba enviando cartas diciendo 
que debían pagar no poco dinero por mantener sus nichos, 
que ellos creían que eran de su propiedad, o los restos de 
sus seres queridos irían a la fosa común. 

En ese momento no me esperaba que una breve conversación 
tomando un café me llevaría a tener que estudiar sobre el 
apasionante mundo del derecho funerario… 

Actualmente calculamos que hay un centenar de afectados 
que finalmente tendrán que ir a los Tribunales para defender 
sus derechos ante un Ayuntamiento que hace oídos sordos a 
sus reiteradas peticiones que actúen con cabeza y lógica, y 
que no se escuden en un informe de sus servicios jurídicos, 
más cuando con el IBI tenemos un antecedente muy claro. 
El juez finalmente dio la razón a los afectados y dictaminó 
que el criterio jurídico aplicado por el Ayuntamiento no era 
el correcto.

Básicamente lo que sucede aquí es que hubo gente que 
compró (o creyó comprar) en su momento un nicho, teniendo 
un documento que les otorgaba el nicho a perpetuidad. En 
1988 la ley cambió y dictaminó que los cementerios al ser 
propiedad pública no pueden tener elementos de propiedad 
privada y las concesiones pasarían a ser limitadas en el 
tiempo, dando un máximo de 99 años. 

Lo que piden los afectados es que esos 99 años empiecen a 
contar desde la fecha del inicio de su título. Lo que hace el 
Ayuntamiento es irse al primer título que haya del nicho para 
así asegurarse que esos 99 años ya han expirado y hacer 
pasar por caja a personas que se han visto “expropiadas” 
de algo que inicialmente creían de su propiedad bajo la 
amenaza de trasladar los restos de sus seres queridos a la 
fosa común. 

Nosotros no nos cansaremos de dar apoyo a los afectados 
y mientras llega el juicio seguiremos votando a favor de ellos 
todas la veces que vengan a presentar su moción.

En nuestro modelo de sociedad la queja y las reivindicaciones 
son muy heterogéneas, producto de una realidad socio-
cultural muy plural. La aparición de nuevos conflictos es  
inevitable y el poder político ha de prevenir y velar para que 
estos conflictos tengan  solución evitando su enquistamiento 
y que terminen en problema social.
 
En nuestra ciudad existen quejas ciudadanas que generan 
conflicto y reivindicaciones nuevas o históricas muy sentidas, 
manifestadas, razonadas por las entidades y personas, que 
exigen soluciones al equipo de gobierno y también a los 
grupos de la oposición: la limpieza viaria y la recogida de 
residuos, la jardinería, la conservación y el mantenimiento 
del espacio público, el alumbrado nocturno y en días de 
lluvia, los ruidos y la convivencia… Y como denominador 
común la tenencia poco responsable, en algunos casos, de 
los dueños de los perros que ensucian aceras, lugares de 
césped y zonas de juego donde niños y mayores tienen que 
estar pendientes de sus excrementos.
 
Pero la queja y el comentario individual por muy racional o 
radical que sea tiene muy poco recorrido, porque la solución 
a los conflictos sociales ha de ser colectivo y comunitario 
y en las condiciones de individualismo existente, hacerla 
colectiva y comunitaria resulta difícil y complejo. Veïns per 
Sant Feliu estamos trabajando estos conflictos con todos 
los grupos municipales con el objetivo de definir y decidir 
una gran campaña, que sea aprobada por el pleno municipal 
y que tenga los contenidos de implicación y compromiso 
social, sostenida en el tiempo, integral e integradora, con 
medidas y actuaciones programadas y concretas que hagan 
mejorar la imagen de nuestra ciudad y la solución de los 
conflictos y actos incívicos. 

Las condiciones objetivas y subjetivas existen. Las 
conversaciones iniciadas con los  grupos municipales van en 
esta dirección, existen proyectos en proceso de realización 
aprobados por el pleno municipal y por el equipo de gobierno 
(auditoría sobre limpieza y residuos, plan de actuación del 
alumbrado público). El clamor popular existente y estas 
condiciones han de favorecer que entidades y asociaciones 
impulsen y apoyen el sentir social de la ciudadanía como 
motor colectivo y comunitario.
  
El patrimonio municipal lo gestiona el equipo de gobierno 
pero la propiedad y el uso es de todos y de cada uno de los 
santfeliuenses, la imagen de nuestra ciudad es competencia 
y responsabilidad de TODOS y a TODOS nos compete 
conservar y mantener nuestra propiedad si queremos 
un Sant Feliu más comprometido en la conservación del 
patrimonio municipal, más limpio y más cívico.      

L’opinió

Silvestre Gilaberte Herranz
Portaveu del Grup Municipal de
Veïns per Sant Feliu

Solucionar el conflicto hoy, evitará
el problema mañana

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/ppwww.santfeliu.cat/grupsmunicipals/ccveins

Un dels espais més representatius de Sant Feliu està lluny 
de ser un motiu d’orgull per al municipi.

Un dels espais més representatius de qualsevol municipi 
és la seva plaça principal i el nucli antic que habitualment 
trobem al seu voltant. Aquesta és una de les visites 
obligades que qualsevol realitza quan es troba fent turisme 
o, simplement, aterra a una població que encara no li és 
coneguda. Diu molt de com és una ciutat, la cura que la seva 
Administració prèn a mantenir aquests espais. 

En el cas de Sant Feliu no ens podem sentir especialment 
orgullosos de la plaça de la Vila i del seu entorn. El cor 
de la nostra ciutat, el que podríem anomenar el seu 
centre neuràlgic, és una plaça grisa, dura, sense elements 
acollidors... Lluny de ser el motiu d’orgull que hauria de 
ser per a tots els santfeliuencs i santfeliuenques, és una 
font de problemes que no s’acaben de resoldre. Deixant 
de banda que el disseny de la plaça i de la resta de la 
zona per a vianants no realcin el seu valor patrimonial, ens 
hem d’enfrontar a llambordes que s’aixequen amb massa 
freqüència i a un terra que amb la humitat o la pluja esdevé 
una pista de patinatge tan privilegiada per la seva ubicació 
com perillosa.

Davant d’aquesta realitat, l’equip de govern d’Iniciativa 
i socialistes es limita a posar pedaços. No esperem cap 
canvi al respecte ja que cap dels dos partits portava al seu 
programa, com sí ho vam fer nosaltres, la previsió d’una 
actuació a la zona. Ens tocarà esperar uns quants anys 
encara per afrontar la qüestió.

Més enllà de ser un projecte necessari per al dia a dia de 
les moltes persones que transiten per aquest espai, és 
també una declaració de principis de la ciutat que volem 
ser. La plaça de la Vila és la primera imatge que oferim com 
a municipi. Volem, veritablement, que sigui així com se’ns 
vegi? Reclamem la centralitat de la comarca i aspirem a ser 
un municipi referent al Baix Llobregat, però no som capaços 
de tenir un dels nostres espais públics principals preparat 
per al pas de vianants els dies de pluja. Potser quelcom 
està fallant.

Rosa Maria Martí Jodar
Portaveu del Grup Municipal de
PDeCAT

Una plaça de la Vila a l’altura de la ciutat

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/pdecat

El Ple
Febrer 2017
Es ret compte de la liquidació del pressupost  de 2016. 
Creació de l’Oficina de contractació, compres i gestió patri-
monial. Aprovada amb els vots en contra de C’s i VSF.
Bases reguladores dels ajuts per a empreses que contractin 
persones en situació d’atur, i per a aturats de Sant Feliu que 
s’estableixin com a autònoms. Unanimitat.
Subvenció al Santfeliuenc F.C. Aprovada. Abstenció de VSF.
Aprovació inicial del projecte de remodelació de la pl. F. 
Macià. Aprovada. Vot en contra de C’s.
Moció. Adhesió al Protocol de la Xarxa Democràtica del Baix 
Llobregat. Unanimitat.
Moció. Suport a les resolucions del Consell Consultiu de la 
Gent Gran. Unanimitat.
Moció d’ICV-EUiA. A favor d’un canvi en el model de gestió de 
l’aigua. Aprovada. Vots a favor d’ICV-EUiA, PSC, C’s, PDeCAT, PP 
i el regidor no adscrit. Vots en contra d’ERC i VSF. 
Moció d’ERC. Per la sobirania energètica. Aprovada. Vots a 
favor, ICV-EUiA, ERC, PDeCAT i el regidor no adscrit. Vots en con-
tra, PSC, C’s i PP. Abstencions, ICV-EUiA (punt 2) i VSF.
Moció d’ICV-EUiA, ERC i PDeCAT. Adhesió al Manifest del 
Pacte Nacional pel Referèndum. Aprovada. Vots a favor dels 
tres grups, un regidor de VSF i el regidor no adscrit. 
Moció de C’s. Dret dels discapacitats psíquics que neces-
siten l’ajuda d’una tercera persona a disposar de targeta 
d’aparcament. Unanimitat. 
Moció de C’s. Prevenció i detecció de l’assetjament escolar. 
Aprovada. Vot en contra d’ERC en un punt.

Març 2017
Moció de VSF, ICV-EUiA i PSC. Manteniment de l’espai públic. 
Aprovada. Vots a favor d’ICV-EUiA, PSC, VSF, PP i C’s (punt 1), vot 
en contra del regidor no adscrit, i abstencions d’ERC, PDeCAT i 
C’s (punts 2 i 3).
Moció del PDeCAT. Increment de valor en els terrenys de 
naturalesa urbana. Unanimitat, a excepció del punt 1, que va 
tenir l’abstenció d’ICV-EUiA, PSC i C’s, i el vot en contra de VSF.
Moció del PDeCAT. Rebutjar sentència del TSCJ que inhabi-
lita Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs. 
Aprovada. Vots a favor d’ICV-EUiA, ERC, un regidor de VSF i el 
regidor no adscrit. Vot en contra de PSC, C’s, un regidor de VSF 
i PP.
Moció. Soterrament de Sant Feliu en el Pla de Rodalies 2017-
2020. Aprovada. Vots en contra d’ERC i PDeCAT (punt 1).
Declaració de la Catedral com a bé cultural d’interès local. 
Unanimitat.

Abril 2017
Proposició de l’AVV Mas Lluí perquè dos solars municipals 
del barri no siguin requalificats com a solars de vivendes. 
Retirada.
Proposició de veïns de Mas Lluí perquè els dos solars muni-
cipals per a equipaments de Clementina Arderiu/J. de Batlle 
i Frederica Montseny/Gral. Manso no siguin qualificats per a 
solars per a vivendes. Rebutjada. Vots en contra, d’ICV-EUiA, 
PSC, ERC i PDeCAT; abstenció, Veïns, PP i regidor no adscrit; a 
favor, C’s.
Moció. Presentada pel ciutadà Miguel Cano i 440 signatures 
pel canvi en les concessions del cementiri. Rebutjada. Vots a 
favor d’ERC, C’s, PP i el regidor no adscrit. Vots en contra d’ICV-
EUiA, PSC i PDeCaT, i abstenció de VSF i el regidor no adscrit 
(punt 2).
Moció de C’s. Serveis socials relacionats amb el trastorn de 
l’espectre autista. Unanimitat.
Moció d’ICV-EUiA i PSC. Finançament de les escoles bressol 
municipals per part de la Generalitat. Aprovada, amb l’absten-
ció del PDeCat. 
Moció d’ERC. En defensa de la reinversió del superàvit per 
millorar els serveis públics. Unanimitat. 
Aprovació inicial de la modificació puntual del PGM a l’àmbit 
d’Armenteres. Aprovada. Vots d’ICV-EUiA, PSC, PDeCAT, VSF i 
el regidor no adscrit. Abstencions de PP, C’s i ERC.
Nous criteris per a la concessió del carnet blau. Aprovat. Vots 
en contra de VSF i abstenció del PDeCaT. 
Aportació extraordinària per als afectats d’inundacions a 
Mocoa (Colòmbia). Unanimitat. 21
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Va ser la primera treballadora 
a disposar d’un ordinador a 
l’Ajuntament. Com va viure la 
introducció a la informàtica? 
L’any 1983 em van posar un ordinador 
i ho vaig viure amb molta il·lusió. Per 
fi ja no havia d’utilitzar el Tipp-Ex! Va 
ser tota una revolució passar del paper 
carbó a un aparell que em permetia 
fer tantes còpies com volgués dels 
documents, i recuperar en un moment 
la informació emmagatzemada. L’or-
dinador va suposar deixar de fer els 
llibres oficials d’actes i decrets a mà, 
fet que va significar un gran avenç en 
eficiència i qualitat.

S’ha sentit desbordada per la feina 
alguna vegada? 
Com a totes les professions, sempre 
hi ha moments de molta més feina, 
per exemple, en eleccions, canvis de 
govern, o imprevistos... No obstant, 
l’experiència m’ha ajudat a saber 
discernir què és urgent i prioritzar. En 
això he d’agrair molt l’aprenentatge 
d’estar tan a prop de la figura del 
secretari municipal, i també del primer 
regidor amb qui vaig treballar, Jaume 
Bosch.

És cert que de vegades plegava de 
treballar a altes hores de la nit i tan-
cava l’Ajuntament? 
Molt sovint tancava l’Ajuntament, però 
per a mi no ha estat un sacrifici, sinó al 
contrari, la meva obsessió era deixar 
la feina ben feta i tot preparat per al 
dia següent. En els primers anys dels 
ajuntaments democràtics tot estava 
per fer.

Ha treballat amb tots els alcaldes 
de la ciutat. Han estat etapes molt 
diferents?
Tots els membres de la corporació, amb 
els diferents alcaldes al capdavant, 
sempre han tingut un tracte i un 

La seva relació amb l’Ajuntament ve 
de lluny. Hi va viure molts anys, no?
La meva família va anar-hi a viure quan 
jo era petita, ja que la meva mare feia 
de telefonista i portera de l’Ajuntament. 
Tinc molts bons records d’aquella 
època, recordo haver jugat molt amb 
els meus germans i els meus cosins al 
vestíbul de la Casa de la Vila. Fins i tot, 
vam trencar algun vidre jugant a pilota. 

Quan va començar a treballar a 
l’Ajuntament?
Als 16 anys, aleshores hi vivia i hi 
treballava. El primer dia em van posar 
a fer fitxes dels acords que es prenien 
i també a escriure a mà als llibres de 
registre. Havia d’escriure a màquina 
un munt d’actes i certificats fent servir 
paper carbó i paper de ceba per tenir 
còpies, i havíem d’utilitzar el Tipp-Ex 
contínuament.

Què ha suposat per a vostè treballar 
per a l’Ajuntament de la seva ciutat? 
Ha estat un orgull haver pogut dedicar 
la meva vida professional al servei de la 
ciutat durant més de 49 anys. El meu 
lloc de treball sempre ha estat vinculat 
a la Secretaria Municipal. Assistia a 
reunions de diferents òrgans col·legiats 
i prenia nota amb taquigrafia. 

Després de tants anys a l’admi-
nistració, com valora la feina de 
l’empleat públic? 
És necessari que persones amb 
total independència vetllin perquè la 
prestació dels serveis públics es faci 
amb totes les garanties d’integritat, 
igualtat, ètica i transparència. Sempre 
he tractat totes les persones de la 
mateixa manera, posant tota la meva 
voluntat en la prestació del millor servei 
i l’atenció més correcta. De vegades et 
trobes amb gent alterada, però jo he 
intentat sempre saber estar en el meu 
lloc.

Maria Teresa Rovira | Treballadora jubilada de l’Ajuntament de Sant Feliu

“Ha estat una gran satisfacció haver pogut treballar 
per a la ciutat que més estimo” 

respecte davant la meva feina exquisits. 
Tot i això, és cert que han estat etapes 
diferents, perquè les necessitats de la 
ciutat també eren diferents i perquè 
als inicis dels ajuntaments democràtics 
tothom havíem d’aprendre, fins i tot 
els polítics, i hi mancaven recursos i 
mitjans. 

Com va viure l’entrada a la demo-
cràcia?
Recordo quan es va constituir el 
primer ajuntament democràtic, i un 
grup de joves polítics, amb un estil 
i indumentària moderna, van entrar 
a l’Ajuntament amb molta il·lusió per 
millorar la ciutat.

Es va jubilar el 2016 després de 49 
anys a l’Ajuntament. Quins moments 
l’han marcat més en aquest temps? 
He viscut moments inoblidables, tant de 
celebracions com d’altres més tristos 
d’acomiadaments... i també moments 
de celebració com a ciutadana de 
Sant Feliu, com l’adquisició del 
Palau Falguera o la inauguració de la 
Biblioteca.

Quin record guardarà per sempre?
El millor record és que ha estat una 
gran satisfacció haver treballat per 
a la ciutat que més estimo i haver 
dedicat la vida a una professió que 
m’ha omplert moltíssim. I si penso 
en un record més recent, els comiats 
tan generosos i emotius que em van 
fer tant els companys i companyes 
de l’Ajuntament com el consistori, 
moments que no oblidarem mai ni jo ni 
la meva família.

Cercle Català de Col·leccionisme 

Motorclassic Sant Feliu 
Es revalida per quart any el
Segell Infoparticipa a la qualitat i 
transparència del web municipal

Ateneu Santfeliuenc (despatx 5, 1r pis)

619 95 83 04 

cerclecatcol@yahoo.es 

http://cerclecatcol.blogspot.com.es/ 

https://www.facebook.com/cerclecatcol

motorclassicstfeliu@hotmail.es

Aquesta associació cultural es va fundar el 2 de febrer de 
1999. Té la seu social a l’Ateneu Santfeliuenc, on es reuneix 
els dimecres no festius, de 18 a 20 h. 

El seu objectiu és la difusió de la filatèlia, la numismàtica 
i el col·leccionisme. Fins ara, a Sant Feliu ha organitzat 
31 exposicions de filatèlia, numismàtica i col·leccionisme 
(a l’Ateneu, excepte una a Can Ricart), 5 Mostres de 
col·leccionisme al Palau Falguera i 3 al Centre Cívic Les 
Tovalloles. A més, del 2003 al 2008, va fer 6 trobades de 
col·leccionistes de plaques de cava (plaça de la Biblioteca 
Montserrat Roig), sent la primera entitat de la ciutat en fer 
aquest tipus de trobades.

També prepara per als seus socis, amics i simpatitzants 
tertúlies de col·leccionisme, en porta 33 de fetes, i disposa 
d’una circular social, òrgan de difusió de les seves activitats, 
que porta el nom de “La Veu del Col·leccionista”, fundada 
l’any 1999, (59 números publicats). 

Motorclassic Sant Feliu té la seva data de fundació l’any 
2011 amb l’objectiu d’agrupar aficionats de cotxes i motos 
clàssiques (més de 25 anys), així com compartir els diferents 
coneixements de mecànica i de restauració entre els socis, 
per tal de tenir-los en les millors condicions de conservació. 

L’associació es reuneix cada dimarts de principi de mes, 
fa una sortida per les Festes de Primavera al maig, i una 
exposició de vehicles clàssics al Palau Falguera amb motiu 
de la Festa de Tardor de la ciutat.

L’Ajuntament ha rebut, per quart any consecutiu, el Segell 
Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació 
pública local, un distintiu creat pel Laboratori de Periodisme 
i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona que avalua els webs 
municipals. L’alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, va rebre el 
19 d’abril el guardó en un acte celebrat a l’edifici del Rectorat 
del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

En el cas de Sant Feliu, el web municipal ha rebut una alta 
puntuació per rebre el segell, però en aquesta ocasió ha 
complert el 98,08% dels indicadors avaluats, a diferència de 
l’any passat que va arribar al 100%.

L’entrevistaEntitats amb veu Llegiu la versió completa de l’entrevista a
www.santfeliu.cat/butlleti/entrevista

La Teresa Rovira parla fluixet, i constantment pateix per si les seves 
respostes són prou bones. Es nota que és d’aquelles persones a qui 
els agrada fer les coses molt ben fetes, tenint cura dels petits detalls 
i deixant poc marge a la improvisació. Probablement arrossega la 
manera de fer de quan treballava a l’Ajuntament de Sant Feliu, on 
durant 49 anys va exercir d’administrativa a Secretaria, una àrea clau 
en l’activitat municipal. L’estiu passat es va jubilar i encara ara, aquesta 
santfeliuenca que ha viscut l’evolució de l’administració local des de la 
dictadura fins avui, s’emociona en trepitjar l’Ajuntament i, sobretot, en 
recordar el comiat que els companys i companyes li van fer el dia que 
plegava.
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“Recordo que en els
primers anys dels
ajuntaments democràtics 
tot estava per fer” 

} L’alcalde va recollir el guardó en un acte al Campus de la UA.

} Reunió del Consell de Seguretat del passat 24 de maig.

L’app de seguretat ciutadana 
incorpora la localització de 
persones vulnerables
La localització de persones a través del mòbil és un nou 
servei que des de l’1 de juny s’ha incorporat a l’app de 
seguretat ciutadana que ja fa més de dos anys que funciona 
a Sant Feliu i que s’ha estès a altres municipis del Baix 
Llobregat.

La nova funcionalitat permetrà localitzar persones en situació 
de risc a través del seu dispositiu mòbil. Es tracta d’un servei 
especialment recomanat en casos de menors; persones 
amb diferents graus de dependència, trastorns cerebrals, 
discapacitats o trastorns mentals, i persones en situació 
de vulnerabilitat. Per fer-ne ús, tant la persona que sol·licita 
activar un protocol de cerca com la persona buscada han de 
tenir instal·lada l’app de seguretat ciutadana i estar registrats. 
Cal sol·licitar el servei a la Policia Local (c. Eugeni d’Ors, 3).

Tribuna oberta
Envieu-nos les vostres cartes 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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