
La nova Biblioteca 
Montserrat Roig s’erigeix 
com a centre de referència 
per a la difusió cultural

elbutlletí
469 | juliol 2017  |  Sant Feliu de Llobregat

S’inicien les obres d’estiu 
incloses en el Pla de 
millora de l’espai urbà 
Pàgs. 12-13

Els equips esportius 
tanquen la temporada 
amb noves fites 
Pàg. 17

Vistiplau definitiu al Pla de 
Rescat Social i al Pla Local 
d’Habitatge 
Pàgs. 3-5



El reportatge

Sabies que... ?
La mostra Trans Art, plataforma de llançament 
de joves artistes 

}Fotografia de la mostra Trans Art d’octubre  de 1992, celebrada al Casal 
de Joves. Fotògraf: Blas Serrano Miranda. Fons de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat. 

FESTA MAJOR DE 
SANT LLORENÇ
Del 7 al 10 d’agost de 2017

7 DILLUNS
19 h Revetlla juvenil
de Sant Llorenç, amb el 
grup Funk Medicine
Lloc: pl. Dicià
21.30 h Cinema a la fresca: 
Ice Age, el gran cataclisme
Lloc: pl. Roses

8 DIMARTS
19 h Festa d’escuma,
amb Gil Rataplam
Lloc: pl. Lluís Companys
Organització: Calaix de Sastre
21.30 h Cinema a la fresca: 
Animals fantàstics
Lloc: pl. Vila

9 DIMECRES
18 h Bitlles tradicionals 
catalanes
20 h Viatges a la Conxin 
Xina, animació amb Gil 
Rataplam

Els regidors i regidores de barri
reprendran l’activitat el 4 de setembre
Les persones interessades a adreçar-se al seu regidor/a de 
barri podran fer-ho sense cita prèvia a partir del 4 de setem-
bre, ja que a l’agost se suspèn el servei.

La mostra Trans Art va néixer a finals dels anys 80 per 
facilitar els artistes novells un espai de divulgació i promoció 
de les seves obres. La primera exposició es va inaugurar 
l’octubre de 1989 al Casal de Joves. Alguns dels artistes 
que van participar en les primeres edicions de la iniciativa 
van ser Felip Gaig, Rocío Peláez, Maria Antonia Henández, 
Ester Orta, Tony Canals o Maribel Morejón, entre d’altres. 
Després d’un període d’inactivitat, la mostra Trans Art d’Art 
Jove es va recuperar l’any 2013 amb el ferm compromís 
d’apostar per les arts escèniques i l’expressió cultural. 
D’aquí que en l’actualitat la mostra vagi de la mà del Cicle 
de Joves Intèrprets al Palau.

Llum verda definitiva al Pla de Rescat 
Social i al Pla Local d’Habitatge

El Pla de Rescat Social, aprovat amb el suport unànime de 
totes les forces polítiques, inclou un total de 81 accions que 
s’estableixen en cinc eixos: dret a l’alimentació, a l’habitatge, 
a l’educació, al treball i a l’autonomia personal i a la salut. 
Del total de propostes, 71 són accions concretes, com per 
exemple el funcionament del Banc d’Aliments, i 10 són 
accions transversals a totes les àrees. Fruït del procés de 
participació ciutadana, en l’aprovació definitiva del pla s’han 
incorporat 13 accions noves. A més, 34 de les accions que 
ja es tenien incorporen millores respecte a la proposta inicial, 
com és el cas de la dotació d’aliments frescs a les persones 
usuàries del Banc d’Aliments.

Pel que fa a la planificació, es preveu que les 81 accions es 
vagin desplegant per fases, i siguin una realitat l’any 2019. Un 
cop iniciades, les actuacions no tenen data de finalització, 
sinó que seran continuades en el temps i modulables en 

Alimentació
• Targeta alimentació.
• Aprofitament excedents alimentaris.
• Ajuts de menjador escolar.

Habitatge
• Foment del lloguer social i assequible.
• Assessorament contra la pobresa energètica.
• Construcció i promoció d’habitatges públics.

Educació
• Tarifació social (escoles bressol, Escola de Música i 

activitats esportives i de lleure).
• Vetllar per l’èxit educatiu de l’alumnat a través de diferents 

accions de suport escolar.
• Ajuts per als llibres de text i les sortides escolars.

Treball
• Introducció de clàusules socials en contractes públics.
• Plans d’ocupació.
• Ajuts a l’emprenedoria.

Autonomia personal i salut
• Projecte Radars (xarxa de prevenció i acció comunitària 

per detectar situacions de vulnerabilitat i risc social, amb 
l’ajuda de veïnat, comerciants, voluntariat, etc).

• Projectes de suport comunitari (horts socials).
• Serveis de teleassistència i manteniment i cura de la llar.

En el ple de juny es va donar el vistiplau definitiu al Pla de Rescat Social i al Pla Local d’Habitatge, 
dos projectes prioritaris i estratègics del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) de l’Equip de Govern, que 
recullen un conjunt de polítiques municipals destinades a atendre les situacions d’urgència social i 
pobresa de la ciutat, i garantir els drets de la ciutadania. Tots dos plans s’havien aprovat de forma inicial 
l’octubre de 2016, però ha estat ara quan els documents han rebut llum verda al seu desenvolupament, 
just després d’uns mesos en què s’ha treballat la participació ciutadana amb l’objectiu d’incorporar 
noves accions i matisar les ja previstes, alhora que s’ha concretat la dotació de recursos (econòmics i 
humans) i el calendari d’aplicació de cadascuna de les actuacions a dur a terme.
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93 666 14 63  |  www.canplana.com
canplana@canplana.com

Bon profit!
Fes un 
Tour

virtual

21 h Sopar a la fresca
Organització: Calaix de 
Sastre
21.30 h Ball a la fresca, 
amb el grup Atrium
Lloc: pl. Vila

10 DIJOUS
11.45 h Repic de
campanes: toc de festa,
a càrrec de la Colla de 
Campaners de Sant Feliu 
12 h Missa solemne de 
Sant Llorenç, patró de la 
ciutat i titular de la Catedral
Lloc: Catedral de Sant
Llorenç. En acabar la 
missa, pica pica de Festa 
Major
Organització: Parròquia de 
Sant Llorenç
19 h Sardanes, amb la 
Cobla Rambles
Lloc: pl. Vila
22 h Havaneres i rom
cremat, amb Núria
Berengueras i el grup 
Ultramar
Lloc: pl. Vila

funció del nombre de destinataris als que s’hagi de donar 
resposta. Per tal de garantir el bon funcionament del Pla, s’ha 
creat una Comissió de Seguiment (integrada per entitats, 
partits polítics i ciutadania) que avaluarà l’aplicació de les 
propostes. En concret, s’analitzaran més d’un centenar 
d’indicadors com ara la taxa d’atur, la renda mitjana per 
habitant, el nombre de desnonaments, el nivell de formació 
de la població, o les sol·licituds d’ajudes durant l’etapa 
escolar.

Pel que fa als recursos assignats al Pla de Rescat Social, 
s’estableixen prop de 14 milions d’euros, xifra que inclou tant 
les despeses directes per a cada acció definida, així com els 
costos de personal i gestió, o la disminució d’ingressos a 
causa de l’aplicació de mesures com la tarifació social. 

www.santfeliu.cat/rescatsocial

Principals accions del Pla de Rescat Social
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El reportatge

“Em sembla que el Pla de 
Rescat Social és una cosa molt 
positiva, sobretot en el context 
actual de crisi. Penso que serà 
útil, especialment en temes 
d’habitatge, menjadors escolars, 
etc. Nosaltres, des d’Asprodis 
hem demanat incorporar entre 
els objectius la creació d’una llar 
residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, que 
permetria que els alumnes més 
grans del Taller Marquet Molins 
tinguin un lloc on estar i dormir en 
sortir d’aquest centre”.

“Para mí siempre ha sido una 
motivación hacer cosas por la 
sociedad, y participar en algo 
tan necesario como el Plan de 
Rescate Social, todavía más. El 
problema es que el Plan llega 
tarde, porque las soluciones no 
son rápidas. De todos modos el 
proyecto está muy bien definido 
porque abarca todos los temas 
importantes. El Ayuntamiento 
ha puesto mucho de su parte, y 
ha sido muy acertado trabajar 
con las entidades y la gente. 
En cualquier caso, la detección 
y el seguimiento es primordial 
para abordar las situaciones de 
vulnerabilidad”.

“El Pla de Rescat Social és 
un projecte absolutament 
indispensable per a les persones 
amb més vulnerabilitat social i 
apropa les persones i les entitats 
que viuen el dia a dia de les 
problemàtiques a la institució que 
ha d’ajudar a resoldre-les. Les 
AMPA o AFA vam poder tractar el 
tema dels ajuts per l’adquisició de 
llibres i extraescolars, i va ser el 
primer esglaó per poder millorar 
el treball conjunt amb Serveis 
Socials. El millor per a mi, no 
obstant, va ser poder conèixer 
les tasques socials d’altres 
entitats de la ciutat i sentir que la 
participació activa de la població 
sempre suma”.

Montse Delgado
membre de l’AFA escola 
Pau Vila

Magda Pañella
Membre d’Asprodis

Jorge
Rodríguez
Voluntari de la
Comissió de
Seguiment del Pla
de Rescat Social

Digues la teva...

Drets de ciutadania

Un dels temes recurrents del debat polític fa referèn-
cia al model de ciutat que s’aspira a construir. Sovint 
es planteja en una perspectiva necessària, però insu-
ficient: el model urbanístic, que normalment inclou la 
visió de futur de l’activitat econòmica. Però normal-
ment no es presta prou atenció al que considero fona-
mental per tenir una visió de futur, en el nostre cas, de 
Sant Feliu: un model social basat en la garantia dels 
drets de ciutadania.

La garantia dels drets de ciutadania és la prioritat 
clara del govern de la nostra ciutat. Tant des d’una 
perspectiva col·lectiva, garantint els drets de reunió, 
expressió i culte, per exemple, de totes les comu-
nitats que se senten i formen part de Sant Feliu, 
com des d’una perspectiva individual, garantint a les 
famílies més castigades per la crisi tots els drets que 
formen part dels plans de rescat social i d’habitatge.

És molt important destacar que, per primer cop, els 
ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) treballarem de manera conjunta per fer una 
política metropolitana d’habitatges de lloguer asse-
quible i social, en la qual s’emmarca el nostre Pla 
d’Habitatge 2016-22. Sense polítiques públiques 
d’habitatge ni de l’Estat ni de la Generalitat que ens 
ajudin en aquest objectiu, farem de la garantia del 
dret a l’habitatge un objectiu prioritari dels nostres 
plans de treball dels propers anys.

Jordi San José
L’alcalde

Mesures a favor de l’habitatge, des 
dels àmbits social i urbanístic
El Pla Local d’Habitatge (PLH), document estretament lligat 
al Pla de Rescat Social que recull el conjunt de polítiques 
socials i urbanístiques per facilitar el dret d’accés a la vivenda, 
especialment als col·lectius amb necessitats especials i a 
persones i famílies en situacions d’urgència social, es va 
aprovar amb els vots a favor d’ICV-EUiA, PSC, ERC, PDeCAT, 
VSF i el regidor no adscrit; i les abstencions de C’s i PP. 

El document suposa un pas endavant en les polítiques 
municipals d’habitatge, destinades fins al darrer mandat 
a pal·liar els efectes de la bombolla immobiliària i les 
conseqüències de la crisi financera, sobretot amb atencions 
d’emergència i mediacions amb els bancs per evitar 
desnonaments. En aquest sentit, el Pla Local d’Habitatge va 
més enllà i centra la seva atenció en més àmbits, els quals 
s’han establert tenint en compte la diagnosi elaborada per 
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(ens depenent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona). Així, 
la diagnosi ha permès disposar d’una fotografia del mercat 
immobiliari de les últimes dècades a la ciutat amb dades 
socioeconòmiques, demogràfiques, sobre l’estat del parc 
d’habitatges, així com sobre la previsió de nous plans 
urbanístics. Atenent a aquesta realitat, s’han definit 4 grans 
objectius, 19 línies estratègiques i 25 accions. 

Accions prioritàries 
L’ampliació del parc públic d’habitatges ha de facilitar a 
les persones l’accés a un habitatge de qualitat per sota 
del preu de mercat. En aquest sentit, s’ha previst dur a 
terme accions com la construcció i promoció d’habitatges 
públics, l’adquisició d’habitatges privats per destinar-los 
a lloguer social, o la mobilització dels habitatges buits 
d’entitats financeres i de privats per tal que esdevinguin 
de lloguer assequible i social. Pel que fa al foment del 
lloguer social i assequible, l’Ajuntament pretén promoure 
la Borsa de lloguer municipal, un servei vinculat a l’Oficina 
Local d’Habitatge, que ofereix diferents avantatges tant als 
llogaters com als propietaris. Els preus dels habitatges de 
la borsa són com a mínim un 20% inferiors als preus mitjans 
de mercat. Alhora, les persones o famílies que accedeixen 
a la borsa no poden destinar més d’un 35% dels seus 
ingressos al pagament de l’habitatge.

D’altra banda, en la línia de rehabilitar i mantenir el parc 
d’habitatges actual de Sant Feliu, s’han definit accions com 
millorar les polítiques de rehabilitació i supressió de barreres 
arquitectòniques, potenciar els ajuts per temes d’eficiència 
energètica, establir nous mecanismes de finançament, 
així com vetllar per la detecció i sanció de l’assetjament 
immobiliari.

Dues fases, entre el 2017 i el 2022
El Pla d’Habitatge s’estructura en dues fases: la primera 
conclourà el 2019, i la segona fase va de l’any 2019 al 
2022. En la primera fase es duran a terme tres actuacions 
importants per dotar Sant Feliu de més habitatges de lloguer 
assequible i social. En la segona fase es preveu dotar la 
ciutat d’equipaments per a la gent gran als centres cívics de 
Les Tovalloles i Mas Lluí.

Actuacions d’habitatge de lloguer públic 2017-2019

Des de la seva aprovació inicial l’octubre de 2016, el Pla 
d’Habitatge s’ha treballat dins el procés de participació del 
Pla de Rescat Social, i molt estretament amb representants 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Sant 
Feliu. Per tal de garantir la seva bona aplicació, s’ha creat 
la Taula Social de l’Habitatge, ens que s’encarregarà de 
supervisar el desenvolupament de les accions.

El ple aprova mesures a favor 
de la transparència en la
contractació
En relació al Pla de Rescat Social i el Pla Local 
d’Habitatge, en el ple de juny es va aprovar per 
unanimitat la incorporació de clàusules socials i 
mediambientals en totes les contractacions públiques, 
mesura que pretén impulsar la contractació pública 
socialment responsable i millorar les condicions 
laborals i mediambientals dels sectors productius per 
afavorir el treball digne, la inclusió social i la igualtat 
d’oportunitats.

D’altra banda, també en el ple es van aprovar incorporar 
criteris per als Plans d’Ocupació, una aposta del Govern 
per fixar de manera clara i transparent els perfils de les 
persones destinatàries i quina funció social compliran 
aquests plans. L’objectiu és establir que els plans 
d’ocupació siguin instruments per afavorir la reinserció 
laboral dels col·lectius amb més dificultats, com a eina 
per evitar o superar l’exclusió social, i per realitzar 
tasques que repercuteixin positivament al municipi 
i/o que ofereixin serveis a la ciutadania. En els criteris 
també s’exposen els aspectes prioritaris que es tindran 
en compte en la selecció. 

Objectius del Pla Local d’Habitatge

“El Pla de Rescat Social i el Pla Local 
d’Habitatge són documents que s’han 
concebut i realitzat amb la participació 
de la ciutadania i les entitats. I precisa-
ment, amb aquests col·lectius es farà el 
seguiment de les accions mitjançant una 
comissió”

Mireia Aldana
Presidenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania i 
Polítiques Socials

} En el ple de juny es van aprovar altres qüestions 
relacionades amb el Pla de Rescat Social i vinculades a 
temes d’ocupació i activitat econòmica.

  Lloc Acció prevista

Construir 54 habitatges de 
protecció oficial, un 60% 
dels quals seran de lloguer 
assequible o social

Habilitar un màxim de 20 
habitatges dotacionals

Tancar les negociacions amb 
la Sareb per finalitzar les obres 
de l’edifici de 56 habitatges 
previst a la zona, i destinar una 
part dels pisos a lloguer social

C. Anselm Clavé, 21-25

C. Pla, 2 (3a planta)

C. General Manso, 43-47

}El servei de l’Oficina 
d’Habitatge s’ofereix 
des del Palau Falguera

OFICINA LOCAL
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CulturaEducació
La nova Biblioteca Montserrat Roig ja és una realitatL’Ajuntament amplia les 

ajudes per a llibres de text
i sortides escolars

Esport, música, ball, joc 
i cinema, propostes de 
l’Estiu Jove 2017

El 12 de juny va començar a funcionar la Biblioteca Montserrat Roig amb una imatge completament 
nova. La inauguració, que va tenir lloc el dissabte 10, va ser un acte festiu en què van participar 
moltes persones, entitats i voluntaris de l’equipament. En la nova etapa, la Biblioteca vol esdevenir 
un centre de difusió cultural i de formació en noves tecnologies de referència a la ciutat. L’edifici, 
més ampli i lluminós (ha guanyat 1.000 m2 i ara supera els 2.100 m2), incorpora nous espais i serveis. 
La Biblioteca està treballant per engegar noves activitats de cara a l’octubre que se sumaran a les 
ja existents (hora del conte, club de lectura, tertúlies d’art, etc).

Un edifici adaptat al segle XXI
L’edifici ha guanyat en sostenibilitat i accessibilitat: 
l’enllumenat és led, les aixetes disposen de controladors de 
consums i l’aire condicionat funciona amb geotèrmia (aprofita 
la temperatura del subsòl per refredar l’aigua). L’equipament 
també disposa d’ascensor, de paviment tàctil que facilita 
l’encaminament de les persones invidents, i incorpora el 
servei de bucle magnètic perquè les persones amb pròtesis 
auditives tinguin una millor percepció sonora.

• Àrea infantil molt més àmplia, distribuïda per 
edats. Racó familiar i fons Joana Raspall.

• Sala polivalent amb capacitat per a 80 
persones.

• Sala de noves tecnologies amb 15 ordinadors, 
sistema de projecció i impressora 3D. Aquí 
també hi ha el Punt TIC, on es fan cursos de 
formació en noves tecnologies.

• Punt d’autopréstec, per a l’autogestió del 
préstec de documents.

• Servei de retorn les 24 h: es poden retornar 
documents les 24 h des de la bústia exterior 
de l’edifici.

• Incorpora un espai dedicat a guies de 
viatges, premsa i revistes i fons de pel·lícules. 

• Zona d’oci: novel·la, narrativa, poesia, 
teatre...

• Centres d’interès: espai per a joves, vida 
sana i hort a la biblioteca.

• Sala L’agulla daurada, espai de treball/estudi 
i per fer activitats juvenils. 

• Servei Internet i+: connexió a Internet gratis 
20 h al mes.

• Gruix del fons de la Biblioteca.
• Fons Montserrat Roig i col·lecció d’autors 

locals.
• Espai cuina, amb publicacions de cuina i 

gastronomia.
• Fons de música, amb cd’s, partitures i 

produccions de músics de la ciutat.

A partir del curs vinent, l’Ajuntament ha ampliat les ajudes 
per a llibres i sortides escolars obligatòries a totes les famílies 
empadronades a Sant Feliu amb fills i filles escolaritzats a 
la ciutat que compleixin els requisits econòmics establerts. 
Amb aquesta mesura, es vol garantir el dret de tothom a 
l’educació, un dels eixos del Pla de Rescat Social.

El termini per sol·licitar els ajuts és del 4 al 18 de setembre, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (de dilluns a divendres, de 8 a 
20 h). Consulteu els requisits econòmics a complir per optar 
als ajuts a www.santfeliu.cat/ajutsescolars.

Llibres de text
S’atorga una quantitat fixa en funció del curs escolar de 
l’infant: 
• Educació infantil (P3, P4 i P5): 40 € 
• Cicle mitjà i superior (3r, 4t, 5è i 6è): 36 € 
• Cicle inicial (1r i 2n): 66 € 
• ESO: 100 €

Sortides escolars obligatòries
S’atorga la quantitat equivalent al 80% del cost de les 
activitats de mitjana per escola. Les ajudes les rebrà el 
centre escolar on assisteix l’alumne a qui es concedeix l’ajut.

Tant en els ajuts dels llibres com en els de les sortides 
escolars, la quantitat concedida en cas de separació o 
divorci serà del 50% per al progenitor que ho sol·liciti.

En casos excepcionals, l’Ajuntament complementarà els 
ajuts a través dels Serveis Socials municipals.

El Programa de Joventut de l’Ajuntament organitza un estiu 
més tot d’activitats gratuïtes per fer gaudir els més joves. En 
l’àmbit esportiu, els dimarts i dijous de juliol, a les 18.30 h, 
es fan partits de futbol i de bàsquet 3x3 a la pista de l’escola 
Arquitecte Gaudí. A més, tots els dilluns i dimecres de juliol 
es fan competicions de tennis taula i es juga a la PlayStation 
4, a la Sala Ibèria.

Enguany s’han estrenat les “Juernes masterclass”, una 
proposta per als dijous, a les 20 h, que ha inclòs sessions de 
zumba i hip hop. A més, els dimecres, a les 18 h, hi ha hip 
hop a la plaça Dicià.

El cinema a la fresca és la proposta per als divendres, a les 
22 h, cada setmana en un lloc diferent.
 
Consulteu les activitats a
www.facebook.com/jovesdesantfeliu

3
2
1
Planta

d’accés

0

Una inauguració molt participativa

} Els gegants de la ciutat i la Banda Simfònica Ciutat de les Roses 
van participar en la inauguració, en què també es va fer una 
flashmob i una cadena humana per simbolitzar el trasllat de llibres 
de la Torre del Roser al nou edifici.

És necessari
el carnet

d’usuari per
accedir a

determinats
serveis de la

Biblioteca

bibliotecasantfeliu.blogspot.com
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Ciutat Urbanisme

L’informe corresponent al 2016 sobre la seguretat pública a 
Sant Feliu evidencia que la ciutat continua millorant i reduint 
el nombre de fets delictius. De fet, respecte de l’any 2015 
s’experimenta una davallada del 8,5% pel que fa al total 
de delictes registrats a la ciutat, que passen dels 1.454 als 
1.330. Per contra, el 2016 es trenca la tendència a la baixa 
en el nombre d’accidents de trànsit, la qual s’anava repetint 
des de feia una dècada. Així, l’any passat es van registrar 
154 accidents, xifra que suposa un 26% més respecte del 
2015. Amb aquests 154 accidents, Sant Feliu recupera les 
xifres d’accidentalitat que tenia fa 4 anys. Tot i amb això, en 
comparació amb la mitjana d’altres municipis, Sant Feliu té 
un grau d’accidentalitat inferior.

L’augment de la xifra d’accidents de trànsit ha comportat 
també l’augment del nombre de ferits implicats, que creix en 
un 32%. La part positiva és que no es va haver de lamentar 
cap persona morta el 2016.

De cara a millorar la seguretat, el Consell Local de Seguretat 
ha acordat dur a terme accions de sensibilització adreçades 
a la ciutadania en general, i especialment incidir en el 
col·lectiu de la gent gran pel que fa als accidents de trànsit 
i a l’increment d’estafes als domicilis. També s’assessorarà 
més els comerciants per evitar robatoris.  

El Síndic Municipal de Greuges de Sant Feliu, Magí Boronat, va 
presentar en el ple de maig l’informe de les seves actuacions 
al 2016. L’any passat l’oficina del Síndic va realitzar 138 
intervencions, entre les quals 36 expedients, 18 mediacions, 
3 actuacions d’ofici i 54 consultes i assessoraments, que es 
van canalitzar de forma personalitzada amb la col·laboració 
de l’assessoria jurídica del Síndic. La tramitació de les 
intervencions d’expedients i mediacions de 2016 i les 
pendents d’altres anys, van suposar 1.440 actuacions, entre 
atenció a la ciutadania, relacions amb l’Ajuntament, reunions 
o visites.

Aquest és el darrer any de Magí Boronat com a síndic, i per 
aquest motiu en el ple es va fer un repàs de la seva trajectòria 

La Policia Local de Sant Feliu i els Mossos d’Esquadra 
van signar el 9 de juny el primer acord de cooperació de la 
Regió Policial Metropolitana Sud entre ambdós cossos de 
seguretat per oferir un millor servei d’atenció i protecció a les 
víctimes de violència masclista i domèstica. 

L’objectiu principal de l’acord és establir els criteris bàsics 
de col·laboració entre ambdós cossos policials per protegir 
millor les víctimes de violència de gènere i, en especial, les 
persones que es troben en situació de risc per aquest motiu. 
La principal mesura de l’acord és garantir que hi hagi un 
intercanvi constant d’informació entre Policia Local i Mossos 
d’Esquadra tant pel que fa a denúncies, com a accions de 
protecció i seguiment de les víctimes i altres mesures de 
seguretat en vigor.

Atenció a dones víctimes de violència: 900 900 120

 

En el ple municipal de juny es va donar conformitat al 
projecte d’urbanització de la modificació puntual del Pla 
general metropolità del polígon d’actuació de Can Ricart. 
El vistiplau a l’actuació suposa un pas endavant en el camí 
perquè l’ampliació de la plaça de Lluís Companys, ubicada 
en el cor de la ciutat, sigui una realitat. La plaça incrementarà 
la superfície amb una parcel·la de 1.600 m2 que se sumaran 
als prop de 3.000 m2 que té actualment. El projecte preveu 
també la construcció d’un bloc de planta més dos pisos 
d’alçada, amb 16 habitatges. Les obres, que s’iniciaran 
durant el darrer trimestre de 2017, aniran a càrrec del 
promotor. Prèviament a l’aprovació en el ple, l’alcalde, Jordi 
San José, va signar el 7 de juny la reparcel·lació voluntària 
de l’illa de Can Ricart amb representants de la propietat i el 
promotor de la zona.

Fins al 15 de setembre resta obert el termini per participar 
en el concurs per a seleccionar els artistes que hauran de fer 
un mural de gran format (400 m2) sobre un dels edificis de 
la plaça de la Salut. El concurs, promogut per l’Ajuntament, 
està obert en l’àmbit internacional a qualsevol persona de 
més de 18 anys.

El mural s’emmarca en el projecte d’obres de reforma de la 
plaça que es va engegar a principis de febrer, i que junt amb 
la remodelació de l’espai preveu la realització d’un mural que 
reti homenatge al moviment veïnal dels anys 70, el qual va 
aconseguir amb les seves reivindicacions la construcció de 
la plaça de la Salut fa 30 anys. La proposta guanyadora serà 
premiada amb 7.000 €.

Més informació: www.santfeliu.cat/muralsalut
  www.contornourbano.com/muralsalut 

El 30 de juny es va dur a terme una jornada de portes 
obertes a la ciutadania per donar a conèixer l’edifici dels 
Serveis de Manteniment de l’Ajuntament, el qual es troba a 
la carretera de la Sànson, 74. L’edifici, que ha estat objecte 
d’una remodelació, acull tots els serveis, equips i persones 
que fan possible el manteniment de la via i l’enllumenat 
públics, la neteja, la recollida de residus, o els serveis de 
jardineria i arbrat. També en aquest espai hi ha els tècnics 
responsables que vetllen per la millora ambiental de la ciutat 
i que gestionen els projectes d’educació mediambiental a 
les escoles.

La reforma ha permès convertir l’edifici en un equipament 
sostenible, tant energèticament com mediambientalment.

El barri del Mas Lluí ha estrenat un nou espai jove i esportiu 
que inclou zones per al descans i el lleure, al qual es pot 
accedir pel passeig del Comte de Vilardaga, 146, o bé per un 
accés proper a l’escola Martí i Pol. L’espai, de 5.600 m2 de 
superfície, es va inaugurar el 21 de juliol, amb la col·laboració 
de l’entitat Workout Generation.

L’espai disposa d’una zona per a la pràctica de parkour 
(activitat que consisteix a desplaçar-se superant obstacles, 
servint-se únicament del propi cos), i una àrea amb ponts i 
altres elements per fer salts i piruetes amb bicicleta. També 
s’han habilitat camins per fer a peu, corrent o amb bicicleta. 
A més, s’han instal·lat en una zona d’estada carregadors 
solars per a telèfons mòbils. La plantació d’arbres i arbusts 
s’acabarà de fer passat l’estiu.

Els fets delictius es 
redueixen però augmenten 
els accidents de trànsit

El Síndic de Greuges 
finalitza el mandat i presenta 
l’informe anual de 2016 

Policia Local i Mossos 
d’Esquadra signen un acord 
per oferir una protecció 
integral en violència masclista 

S’aprova el projecte 
d’urbanització que permetrà 
l’ampliació de la plaça de 
Lluís Companys 

Es convoca un concurs 
internacional per fer un mural 
a la plaça de la Salut

Portes obertes a l’edifici dels 
Serveis de Manteniment

Mas Lluí estrena una zona 
jove i esportiva al costat del 
parc d’Europa

} El conveni va ser signat per l’intendent dels Mossos d’Esquadra, 
Ramon San Eufrasio, i el cap de la Policia Local, Raül Vidal. També 
hi van assistir l’alcalde, Jordi San José; la regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Lídia Muñoz, i el regidor de Seguretat, Manel Martínez. 

en els 10 anys al càrrec. Boronat va destacar que en aquest 
temps “s’han posat els fonaments de la Sindicatura a la 
ciutat i s’ha fet una bona tasca en defensa dels drets de 
les persones”.  Tots els grups municipals li van reconèixer i 
agrair la feina feta.

Pel que fa a les temàtiques més recurrents que han motivat 
les queixes en aquests 10 anys han estat la contaminació 
acústica, el civisme, la demora en la resposta a instàncies, 
el manteniment de la ciutat i la recollida de residus, demores 
en expedients de responsabilitat patrimonial, drets funeraris 
i participació ciutadana.

Descarrega de forma 
gratuïta l’aplicació!

www.santfeliu.cat/seguretat
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Activitat econòmica

S’engega la segona convocatòria 
del Projecte Mentoring

Des de finals de juny està en marxa la segona edició del 
Projecte Mentoring, iniciativa que té per objectiu afavorir 
el desenvolupament empresarial a partir de la posada en 
contacte de persones emprenedores que s’inicien en el món 
dels negocis amb professionals experimentats que actuen 
com a mentors i assessoren els novells. El projecte arrenca 
amb 12 participants que durant 6 mesos treballaran plegats 
i podran assistir a tallers, xerrades i sessions formatives 
sobre com gestionar el dia a dia d’un negoci.

L’Ajuntament i PIMEC firmen un 
conveni per fomentar l’activitat 
econòmica
El conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament i 
PIMEC Baix Llobregat-l’Hospitalet vol promoure accions 
conjuntes per afavorir l’activitat econòmica i fomentar 
l’ocupació al municipi. L’objectiu és treballar plegats per 
fer accions de millora en el desenvolupament de les petites 
i mitjanes empreses, i persones autònomes de la ciutat, tot 
impulsant l’economia productiva.

Els joves de la ‘Casa d’Oficis Sant 
Feliu més sostenible’ inicien el pla 
de treball
Els alumnes que participen en la ‘Casa d’Oficis Sant Feliu 
més sostenible’ han iniciat aquest mes de juliol el pla de 
treball després d’haver estat durant sis mesos, de gener 
a juny, formant-se en els àmbits de medi ambient, lleure i 
noves tecnologies. Els 10 joves estaran fins a finals d’any 
duent a terme accions de dinamització mediambiental 
a la ciutat, i col·laboraran amb diferents departaments 
municipals i entitats locals. La Casa d’Oficis és un programa 
que combina formació i treball, està subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i s’inclou en el marc del 
programa Treball als barris.

L’Ajuntament contractarà 27 
persones en nous plans d’ocupació
L’Ajuntament contractarà abans de finals d’any 27 persones 
durant 12 mesos, en el marc de tres plans d’ocupació  
subvencionats per la Diputació de Barcelona. 

El Pla d’ocupació d’eficiència energètica preveu la 
contractació de 3 electricistes i 3 auxiliars administratius 
que continuaran les activitats d’assessorament energètic a 
famílies, comerços i comunitats de propietaris engegades al 
setembre de 2016 amb la campanya ‘Connecta’t a l’estalvi 
energètic’. D’altra banda, el pla d’ocupació de suport a 
serveis a la ciutadania contractarà 8 auxiliars administratius, 
que donaran suport a diferents serveis municipals. Les 
persones seleccionades en ambdós plans començaran a 
treballar al setembre, després de realitzar un període de 
formació. 

A més, al setembre s’iniciarà el procés de selecció per 
contractar 13 dones en el Pla d’ocupació per fer tasques de 
manteniment a la via pública i a les instal·lacions municipals 
(12 auxiliars de manteniment i 1 coordinadora). 

Es lliuren diplomes als 42 joves
dels programes PFI-PTT 2017
Un total de 42 joves van rebre el 29 juny el certificat que 
acredita que han finalitzat amb èxit les accions formatives 
del Programa de Formació i Inserció (PFI)-Pla de Transició 
al Treball (PTT) que es va posar en marxa al setembre de 
2016. Els joves participants, de 16 a 21 anys, es van formar 
en auxiliars de fabricació mecànica, ajust i soldadura; 
auxiliars d’hoteleria, cuina i serveis de restauració i auxiliars 
de comerç i atenció al públic. Paral·lelament a la formació, 
els joves van fer pràctiques en 28 empreses.

} L’alcalde, Jordi San José, i el president de PIMEC Baix Llobregat-
l’Hospitalet, Ramon Pons, van signar el conveni el 23 de juny.

}El Mentoring va arrencar el 19 de juny, amb una sessió amb els 
participants i la regidora d’Activitat Econòmica, Cinta Daudé.

}Els joves de la Casa d’Oficis van organitzar tallers de biodiversitat, 
reciclatge i sensibilització ambiental per la Fira Verda.
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Obres estiu 2017
Noves obres de millora de l’espai urbà 
durant l’estiu

En el marc del Pla de millora de l’espai urbà es faran 9 
actuacions que, en termes generals, consistiran en 
l’adequació de guals i passos de vianants, la creació de 
plataformes elevades, guals de vehicles i encaminaments per 
a persones invidents, així com la pavimentació de voreres i 
calçades, la millora de la senyalització i la il·luminació en 
espais públics, i la renovació de jocs infantils i l’adequació de 
parcs i zones de lleure.

En concret, es millorarà l’accessibilitat en 6 cruïlles de carrers. 
A més, es farà la redefinició de l’espai entre els carrers 
de Daoíz i Velarde i Josep Ricart, actuació que permetrà 
pacificar el trànsit i fer més segura la cruïlla a partir de la 
renovació dels paviments, la senyalització i el clavegueram.

Coincidint amb el descens de l’activitat a la ciutat durant els mesos d’estiu, a l’agost s’iniciaran 
les obres incloses en el Pla de millora de l’espai urbà que van resultar més votades al procés 
participatiu dut a terme a la tardor de 2016. A més, des de finals de juny estan en marxa 
altres actuacions com les obres de reforma de l’escola Salvador Espriu i una vuitantena 
d’arranjaments menors a la via pública. 

També s’actuarà en el parc d’Europa, on es renovaran els 
jocs infantils en mal estat, s’instal·larà un gronxador per a 
infants amb discapacitats i es millorarà la il·luminació del 
camí interior del parc.

Les obres d’estiu suposaran també la creació d’un nou espai 
d’oci a la pineda de la Salut, on s’ubicaran jocs infantils i 
aparells per a la pràctica esportiva.

Les actuacions aprovades s’han pressupostat en 293.686,29 € 
(IVA inclòs) i les obres es duran a terme entre els mesos d’agost 
i octubre de 2017. Els diners que falten fins arribar al pressupost 
assignat de 400.000 € per a les obres d’estiu es destinaran a 
altres actuacions de millora de la via pública.

Més informació:
www.santfeliu.cat/obresestiu2017 

Unes 200 actuacions menors a 
la via pública fins al juliol
Des del mes de maig i fins a finals de juliol s’hauran 
dut a terme a la ciutat al voltant de 200 actuacions 
menors, consistents sobretot en arranjaments de 
petita envergadura en voreres i escocells dels arbres. 
Durant el mes de juliol se n’executaran la darrera 
vuitantena, que suposaran petites intervencions en els 
diferents barris, i que tenen un cost de 60.000 €.

Entre les obres d’aquest juliol que inclouen 
arranjaments de més transcendència, destaquen 
les que es faran als carrers del Pla i Joan Antoni 
Samaranch, al passeig del Canal i al passatge de Sant 
Joan amb Laureà Miró. A més, també durant el mes 
de juliol es repararan diverses escales de les terrasses 
del Palau Falguera.

Millores en l’accessibilitat de cruïlles
1 C. Santa Creu amb Joaquim Monmany
2 C. Hospitalet amb Miquel Coll i Alentorn
3 C. Frederica Montseny amb Daora
4 C. Josep Ricart amb Santiago Rusiñol
5 C. Roses amb ptge. Fargas
6 Rbla. Marquesa de Castellbell amb av. Montejurra

Millores en zones verdes
1 Millores en la il·luminació i els jocs infantils del parc 

d’Europa
2 Millores en l’espai de lleure de la pineda de la Salut

Redefinició d’espai públic per pacificar el trànsit
1 Cruïlla de c. Josep Ricart amb Daoíz i Velarde

Equipaments educatius
1 Escola Salvador Espriu

Altres actuacions via pública
1 Arranjament de voreres al c. Joan A. Samaranch, 26 i 34
2 Arranjament puntual de voreres al c. Pla
3 Reparació d’escales de les terrasses del Palau Falguera
4 Millores a l’accés entre ptge. Sant Joan i Laureà Miró
5 Arranjaments al pg. Canal

Reformes a l’escola Salvador 
Espriu 
Durant l’estiu es faran diferents treballs de millora a 
l’edifici de l’escola 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 lavabos de l’escola 
i es fa un servei adaptat a la planta baixa. L’obra, 
adjudicada per 521.268 € (IVA inclòs), suposarà també 
la instal·lació d’enllumenat led, la renovació del circuit 
de calefacció, així com tasques de pintura de l’espai.

El procés participatiu de les 
obres d’estiu de 2018, a punt
L’Ajuntament engegarà després de l’estiu un nou 
procés participatiu per tal que la ciutadania pugui 
decidir les obres d’estiu que es faran a la ciutat el 
2018. Les dates i metodologia del procés es donaran 
a conèixer al setembre.

Recta final a la renovació de 
l’enllumenat 
Des de fa diversos anys, l’Ajuntament té en marxa 
un pla de renovació de l’enllumenat públic, tant en 
polígons industrials com al nucli urbà. 

Pel que fa als polígons, des de principis de 2017 hi ha 
481 punts de llum nous de tipus led. En els propers 
mesos restarà enllestit el sistema de telegestió que 
permetrà incrementar encara més l’estalvi econòmic i 
de consums.

D’altra banda, des de maig i fins a juliol de 2017, 
s’hauran substituït 3.147 punts de llum per leds en el 
nucli urbà dels 5.844 existents. L’actuació es fruït del 
préstec a interès zero per valor d’1,8 milions d’euros que 
l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha 
concedit a l’Ajuntament. També, al llarg de 2017 es 
renovaran el 60% dels quadres de comandament 
elèctrics, s’instal·laran equips de telegestió, sistemes 
de control i regulació punt a punt, i se substituiran les 
balises del municipi per unes altres amb tecnologia led.

Leds instal·lats 2017

Estalvi energètic

Estalvi econòmic 

Estalvi mediambiental

481

366.000 kWh/any

50.000 €/any

123 tones de CO
2

3.147

1,5 milions kWh/any 

135.000 €/any

505 tones de CO
2

Pol. industrialsNucli urbà
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Una alumna de l’institut Olorda, premiada en 
els V Premis Edurecerca 

Berta Admetlla, de l’institut Olorda, va guanyar el Premi 
Aula de Música i Teatre amb el treball “Dansa: El llenguatge 
universal. Dansa contemporània com a eina d’expressió” en 
la cinquena edició dels Premis Edurecerca del Baix Llobregat, 
celebrats el 16 de juny a l’Auditori del Palau Falguera. Aquest 
any es van atorgar 11 premis en diferents categories. Dos 
alumnes del col·legi Verge de la Salut estaven nominats al 
Premi Consell Esportiu i al Premi Consell de Dones, que 
finalment no van obtenir.

Festes locals de 2018
6 de gener (Reis)
30 de març (Divendres Sant)
2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
21 de maig (Festa local de Sant Feliu)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Dia de la Hispanitat)
11 d’octubre (Festa local de Sant Feliu)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (Immaculada Concepció)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Èxit a la 26a Setmana de la Gent Gran 

La 26a Setmana de la Gent Gran, celebrada del 31 de maig 
al 20 de juny, va incloure una dotzena de propostes musicals, 
de ball, teatre, així com la tradicional exposició de treballs 
manuals dels tallers de la gent gran, un mercat solidari i una 
botifarrada popular. A més, també es va fer una revetlla de 
Sant Joan anticipada, el 9 de juny.

Falsas acusaciones de C’s

La Junta Directiva de la AVV de Mas Lluí, leídas las 
declaraciones del Sr. Alba, portavoz del grupo municipal 
de C’s, publicadas en el Butlletí de mayo, comunica que:

• Es totalmente falso que haya recibido presiones del 
equipo de gobierno en relación a la sustitución de 
la moción presentada en el pleno de abril, por un 
escrito en el que se concretaban los acuerdos a los 
que se había llegado. Acuerdos que consideramos 
beneficiosos para el barrio.

• No reconoce en sus vocales a ningún infiltrado de 
ningún partido político.

• Siempre ha permanecido al margen, y ha actuado con 
total independencia de los partidos políticos, tanto si 
están en el gobierno como en la oposición durante los 
8 años que lleva al frente de la AVV.

• Exigimos al Sr. Alba que rectifique sus declaraciones 
en el próximo Butlletí, así como que pida disculpas a 
la AVV de Mas Lluí en el próximo pleno. 

Sus acusaciones, totalmente alejadas de la verdad, 
pretenden confundir y crear división en el barrio.

Junta directiva de la AVV Mas Lluí
14 de junio de 2017

L’ACF commemora el 50è aniversari amb 
múltiples activitats 

Al llarg del mes de juny l’Agrupació Cultural Folklòrica va 
organitzar diverses activitats per celebrar el 50è aniversari de 
l’entitat. Els actes van començar el 3 de juny amb el festival 
de danses a la plaça de Lluís Companys de l’Esbart Sant 
Feliu + 50, en què van participar un centenar de persones, 
des dels més petits de l’Esbart fins als més grans. A més, el 
9 de juny es va projectar el documental ‘50 anys de l’ACF’ a 
la plaça de la Vila. El gruix de les activitats però va ser el 10 
de juny, amb la cercavila dels 50 anys, que va finalitzar a la 
plaça de la Vila, on es va fer un espectacle pirotècnic a càrrec 
dels Diables La Garsa. Can Maginàs, Falguera i el carrer de Joan de 

Batlle celebren les seves festes populars  

Durant els mesos de maig i juny els barris de Can Maginàs, 
Falguera, i els veïns i veïnes del carrer de Joan de Batlle es 
van vestir de festa per celebrar les seves festes populars, 
organitzades per les entitats veïnals de cada barri, amb el 
suport de l’Ajuntament. Can Maginàs va acollir la 24a edició 
de la seva festa els dies 27 i 28 de maig, amb un munt 
d’activitats concentrades a la plaça del mateix nom. El 10 i 
11 de juny va ser el torn del barri de Falguera, amb propostes 
per a tots els gustos a la plaça de Rafael Alberti. I per últim, 
coincidint amb la revetlla de Sant Joan, el Centre Cultural 
Recreatiu de Joan de Batlle va organitzar diferents activitats  
del 22 al 25 de juny. 

La 7a TROCAMBA commemora els 10 anys 
del Programa Agenda 21 Escolar 

Uns 200 alumnes de primària i secundària de 12 centres 
d’Agenda 21 Escolar van participar el 30 de maig en la 7a 
TROCAMBA (Trobada de Comitès Ambientals d’Alumnes) 
de Sant Feliu. La celebració va coincidir amb els 10 anys del 
Programa Agenda 21 Escolar, coordinat des de l’Oficina de 
Serveis Ambientals de l’Ajuntament. Durant la jornada, les 
escoles participants van intercanviar idees i bones pràctiques 
dutes a terme als seus centres en medi ambient. La sessió 
va finalitzar amb la flashmob ‘Superherois del planeta’, a la 
plaça de la Vila.

500 alumnes interpreten la cantata “Rosa 
Joana i les set magnífiques” 

Prop de 500 alumnes de tercer i quart de primària van 
participar el 26 de maig en una nova edició de “Les escoles 
canten”, i van interpretar plegats la cantata infantil Rosa 
Joana i les set magnífiques. La cantata, basada en poemes 
de l’escriptora i poetessa santfeliuenca Joana Raspall, es va 
fer al Pavelló d’Esports Andrey Xepkin. L’acte està organitzat 
per l’Escola Municipal de Música i les escoles de Sant 
Feliu, amb la col·laboració del grup Dones amb Veu i els 
Voluntaris del Casal de Gent Gran, entre d’altres. L’any vinent 
s’estrenarà una nova cantata, basada també en poemes de 
Joana Raspall, en què el cantant i músic santfeliuenc Joan 
Dausà ha participat en l’elaboració del guió.

Concerts de fi de curs de l’Escola de Música 
a l’Auditori i CineBaix 

L’Escola Municipal de Música va organitzar el mes de juny 
diversos concerts per celebrar la fi del curs. En concret, 
els alumnes van pujar a l’escenari de l’Auditori del Palau 
Falguera els dies 13, 15, 19 i 21 de juny, quan va ser el torn 
de les sensibilitzacions, iniciacions, conjunts Orff i corals. 
D’altra banda, el 20 de juny, els conjunts instrumentals van 
fer un concert molt especial al CineBaix, en què els alumnes 
van interpretar temes cinematogràfics mentre es projectaven 
fragments de pel·lícules.

Ràdio Sant Feliu i Fetasantfeliu organitzen 
un debat de mig mandat entre els polítics 

L’Auditori del Palau Falguera va acollir el 14 de juny el 
debat de mig mandat organitzat per Ràdio Sant Feliu i Fet 
a Sant Feliu, amb els representants dels diferents partits 
polítics de l’Ajuntament. Els participants van ser Jordi San 
José, alcalde de Sant Feliu, com a representant d’ICV-EUiA; 
Lourdes Borrell, presidenta del PSC; Oriol Bossa, portaveu 
d’ERC; Raúl Alba, portaveu de Ciutadans; Rosa Maria Martí, 
portaveu del PDeCat; Silvestre Gilaberte, portaveu de Veïns 
per Sant Feliu; Elisabet Ortega, portaveu del PP, i el regidor 
no adscrit, Luis Serrano. Durant la sessió, els polítics van 
opinar sobre els dos anys de gestió de l’actual Equip de 
Govern, i van debatre sobre els temes claus per a la millora 
de la ciutat.

Campanya popular contra el feixisme, el 
racisme i la islamofòbia 

L’Ajuntament, amb els diferents partits polítics al capdavant, 
dona suport al moviment popular sorgit contra el feixisme, 
el racisme i la islamofòbia a la ciutat. Els impulsors de la 
iniciativa són ciutadans i ciutadanes, al marge d’ideologies 
polítiques, que s’han mobilitzat amb motiu dels missatges 
que grups d’extrema dreta han difós arran del trasllat del 
centre de culte musulmà del barri del Centre al barri de Can 
Calders. Per tal de rebutjar el discurs islamòfob i racista, s’ha 
engegat una campanya de recollida de signatures en línia. 
A més, el 21 de juny es va fer una assemblea ciutadana i el 
29 de juny una concentració a la plaça de la Vila en defensa 
de la convivència. En el ple de juny també es va aprovar 
per unanimitat donar suport al manifest de Sant Feliu per la 
convivència i contra el racisme.

Actualitat

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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Cultura Esports

}Nou rècord del món de Núria Marquès 
en 50 metres esquena.

C/ Picasso, 4 · Tels. 93 797 58 62 / 699 07 03 46

Per la compra d’un sac de pinso mida gran
un autorentat gratuït!

Un estiu més, Sant Feliu acull una nova edició de la 
Mostra TransArt d’art jove i del Cicle de Joves Intèrprets 
al Palau. Tal com va passar l’any anterior, les dues 
propostes van juntes i incorporen activitats paral·leles 
com cinema i teatre, amb la voluntat d’oferir al públic un 
paquet escènic i cultural d’allò més complet.

La VI Mostra TransArt d’Art Jove, que estarà oberta fins al 24 
de juliol, aplega les obres d’una cinquantena d’artistes que 
exposen els seus treballs en les diferents sales del Palau 
Falguera. Entre els artistes participants hi ha membres de 
l’entitat local Kaligrafics i de l’Ateneu Santfeliuenc. Per 
segon any consecutiu també hi participen alumnes de 
batxillerat artístic de l’institut Olorda, els quals han comptat 
amb l’assessorament del Cercle de Belles Arts de Sant 
Feliu.

A part de l’exposició, on hi ha obres d’estils diferents, en 
el marc del TransArt 2017 es va fer un concert a càrrec 
de Faraday Quartet i la representació de l’obra teatral 
Shakespeare, la nodriza y su perro.

Tot i que la mostra TransArt va néixer a la dècada dels 
90, va ser l’any 2013 quan l’Ajuntament va apostar fort 
per recuperar aquest esdeveniment cultural després d’un 
període d’inactivitat. L’objectiu és convertir l’exposició en 
un espai de referència en la divulgació i la promoció dels 
artistes novells.

La Mostra TransArt i el 
Cicle de Joves Intèrprets 
al Palau, una parella 
d’estiu molt artística

El talent musical del territori, a escena

Per sisè any consecutiu, els jardins del Palau Falguera 
han estat l’escenari de diferents concerts entre l’1 i el 15 
de juliol, organitzats sota el paraigua del Cicle de Joves 
Intèrprets. El gruix de les actuacions ha anat a càrrec de 
grups locals com Only Moore (rock), Dorban (power pop), 
Bike & Lonesome (blues), o Xavier Canals & Mario Bueno i 
el seu repertori clàssic, així com la simbiosi entre pop i coral 
de ReBird & Cor 685. El cartell del cicle va comptar també 
amb un grup d’especial rellevància, Pablo Und Destruktion, 
formació asturiana d’estil folk.

Consulteu la programació a www.santfeliu.cat/cultura

Coneixem Sant Feliu. 
Som d’aquí, treballem 
aquí!

Tel. 93 666 26 07
contacto@armfinques.com

Truqui’ns!
C/ Santiago Rusiñol, 5
Sant Feliu de Llobregat

Cèdula i 
Certificat energètic

Gratuït
també per a

lloguers

VENDA I LLOGUER DE PISOS

Ascensos merescuts 
en waterpolo, handbol i 
bàsquet

Entre els èxits esportius dels equips 
locals, destaquen els ascensos de 
l’equip femení de waterpolo del Club 
Natació Sant Feliu que puja a la Divisió 
d’Honor Femenina. Un altre ascens 
sonat és el de l’equip sènior masculí 
del Club Handbol Sant Llorenç, que 
la temporada vinent jugarà a la Lliga 
Catalana. I en bàsquet, les noies de 
l’equip sènior del Barça CBS també 
estrenaran categoria en passar a 
competir a la Lliga Femenina 2, la 
divisió de plata del bàsquet espanyol, 
un triomf que se suma al títol de 
campiones de la Copa de Catalunya 
que també han aconseguit aquest 
2017. D’altra banda, la nedadora del 
CN Sant Feliu, Núria Marquès, va 
batre el rècord del món a la prova dels 
50 metres esquena amb un temps 
de 32,76 segons en la 31a edició de 
l’Open Internacional de Berlín de 
natació celebrat el 8 i 9 de juliol, on 
van competir els millors nedadors 
paralímpics catalans. Marquès també 
va aconseguir la medalla de plata a la 
prova dels 100 metres esquena.

Èxits esportius a la fi de la temporada 2016-2017 

Reconeixements al 
Santfeliuenc FC, a la Penya 
Recreativa i a la Penya 
Barcelonista

La Federació Catalana de Futbol ha 
atorgat reconeixements als equips 
que han resultat campions aquesta 
temporada del Santfeliuenc FC i de la 
Penya Recreativa. Alhora, la Federació 
també ha reconegut la tasca de Vicente 
Toledano, ex president de la Penya 
Recreativa, i d’Enric Artal, ex president 
de la Penya Barcelonista Sant Feliu.

Bon paper de Sant Feliu al 
Campionat d’Espanya de 
Karate

Els representants del Club Esportiu 
Nintai Sant Feliu van obtenir dues 
medalles d’or i una de bronze en el 
Campionat d’Espanya de Karate 
Kyokushin, celebrat el 3 de juny a Vic.

Sant Feliu acull el Campionat 
d’Espanya Infantil Femení de 
Waterpolo

Del 30 de juny al 2 de juliol el Complex 
Municipal de Piscines va acollir el 
Campionat d’Espanya Infantil Femení 
de Waterpolo, on van participar 
esportistes de fins a 12 equips d’arreu 
de l’Estat, entre els quals les noies 
del CN Sant Feliu, que van endur-se 
el bronze en vèncer el CN Terrassa 
per 3 a 4. El CN Sant Andreu es va 
proclamar campió, i l’equip d’Encinas 
de Boadilla, va obtenir la plata.

Tres equips dels Jocs 
Escolars, premiats pels 
valors Juga Verd Play

El Consell Esportiu del Baix Llobregat 
va celebrar el 20 de juny el 4t Acte de 
Reconeixement als valors Juga Verd 
Play, el model de competició aplicat 
als Jocs Esportius Escolars de la 
comarca. Entre els premiats hi havia 
tres equips de Sant Feliu: el benjamí 
i l’aleví mixt de l’escola d’handbol del 
CH Sant Llorenç, i l’equip de futbol 
sala juvenil masculí de l’escola Verge 
de la Salut.

La piscina de l’Escorxador 
estarà oberta fins al 3 de 
setembre

La piscina d’estiu estarà oberta 
tots els dies fins al 3 de setembre, 
d’11 a 20 h. A més, durant les nits 
de divendres i dissabtes de juliol i 
agost, funcionarà de 21 a 23 h, en 
el marc de les “Nits a l’Escorxador”. 
Les entrades i abonaments es poden 
adquirir al Complex de Piscines fins 
al 4 d’agost. Enguany, com a novetat, 
s’ha aplicat el sistema de tarifació 
social als abonaments mensuals i de 
temporada.

L’UNES-Barça es proclama 
campió de la Copa Catalunya

Els jugadors de l’UNES-Barça es van 
proclamar el 27 de maig campions de la 
Copa Catalunya en bàsquet en cadira 
de rodes. La final de la Copa, que es va 
jugar a Banyoles, va enfrontar l’UNES-
Barça amb el Global Basket, en un 
partit emocionant que va acabar amb 
el marcador amb un 54 a 49, a favor de 
l’equip de Sant Feliu.
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Lídia Muñoz Cáceres
Portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA

El PSC segueix treballant per impulsar que la igualtat, la 
cohesió i la justícia social estiguin al capdavant de les 
polítiques que impulsem des del govern de la ciutat.

Aquest ple ha estat una clara demostració d’això, mentre 
la nostra iniciativa permetia aprovar el Pla de Rescat Social 
i el Pla Local d’Habitatge, és a dir, allò que sí afecta les 
persones, els seus drets i la seva qualitat de vida, d’altres 
intentaven desviar l’atenció cap a estèrils debats sobre 
consultes no convocades com PP i C’s, o com ERC, PP 
i Veïns, que intentaven crear dubtes —evidentment sense 
cap prova— sobre la netedat de l’acció del govern en 
relació amb l’avançament del sou a un funcionari municipal, 
mitjançant el forçat i inútil intent de reprovació de l’actuació 
de l’alcalde quan ja s’havien corregit els defectes formals. 
 
Al PSC aquestes gesticulacions histriòniques i 
intranscendents no ens fan perdre ni un moment ni ens 
desvien dels nostres objectius fonamentals: garantir els 
drets bàsics per a tothom, fer de Sant Feliu un espai 
d’oportunitats on desenvolupar els projectes vitals de 
les persones que la conformen i mantenir la ciutat neta i 
endreçada.
 
Un Pla de Rescat Social i un Pla d’Habitatge, fets amb les 
persones i per a les persones que suposen, com es diu ara, 
un full de ruta que atengui les cinc dimensions fonamentals 
dels drets bàsics de la ciutadania: alimentació, habitatge, 
educació, treball i autonomia personal, i amb les quals  
promovem la igualtat d’oportunitats de les persones al llarg 
de totes les etapes de la seva vida si ho necessiten. Ja sigui 
a la infància, amb escoles bressol o el servei de menjador, 
mitjançant la tarifació social segons el nivell de renda amb un 
topall màxim de 195 € (que el PDeCAT, antiga Convergència, 
volia augmentar a 220 €), ajudes al lleure, llibres escolars, 
beques menjador, sortides escolars; en el cas d’infants 
amb discapacitats, amb monitors per garantir el lleure de 
l’infant. A la joventut, amb espais de lleure, com ara el nou 
Casal de Joves, el carnet jove, la formació i ocupació o 
l’habitatge assequible. O a la maduresa de les persones, 
garantint al màxim la seva autonomia personal i dignitat, ja 
sigui ajudant-les a adequar els seus habitatges perquè hi 
puguin seguir vivint el màxim de temps (ascensors, plats de 
dutxa, etc), o generant una oferta de pisos adaptats i amb 
serveis comunitaris per quan això no sigui possible, com 
sempre ha defensat el PSC; o mitjançant el Servei d’Atenció 
Domiciliària o la teleassistència (gratuïtes per a tothom que 
cobri menys de 1.000 €), o el manteniment del carnet blau i 
les seves prestacions. 

Tot això sense oblidar les situacions socioeconòmiques 
personals o familiars que necessiten suport, fins que no 
es recuperen, pel que fa a l’habitatge de lloguer social, 
el pagament d’aigua i llum, i la possibilitat de formació i 
ocupació per a aturats de llarga durada. 
 
Això és el que fem: que tothom tingui les mateixes 
oportunitats sigui quin sigui el seu nivell econòmic i pugui 
exercir amb plenitud els seus drets lliurement.

Lourdes Borrell Moreno 
Presidenta del Grup Municipal
del PSC

Per la convivència i contra el racisme Per la igualtat, la cohesió  i la justícia social

Arran del canvi d’ubicació del centre de culte de la 
comunitat musulmana, a la nostra ciutat s’ha aixecat un 
debat que afecta a la convivència. A Sant Feliu fa més de 
14 anys que existeix un centre de culte islàmic en el barri 
Centre, que mai ha ocasionat cap mena de problemàtica 
derivada de la seva activitat. Malgrat aquesta bona 
experiència de convivència hem assistit a  un lamentable 
espectacle veient com grups d’extrema dreta vinculats a 
organitzacions feixistes del nostre país i de l’Estat espanyol, 
desembarcaven en el nostre municipi per fer-se notar, 
intentant escampar missatges de por i d’odi contra el que 
és un dret fonamental, el dret a culte. 

Vull expressar el nostre profund compromís en la defensa 
dels drets fonamentals de totes les persones. Des d’ICV-
EUiA tenim molt clar que hem de vetllar per garantir el 
respecte a la llibertat de culte, des del carrer i a la institució. 
I alhora, tenim un gran repte que és el de treballar amb la 
ciutadania conjuntament per trencar els falsos mites, que 
ens porten a tenir por al que per molts i moltes de nosaltres 
pot ser desconegut.

Hem de separar de manera radical entre dos fenòmens 
que s’han produït alhora. D’una banda, les manifestacions 
feixistes que res tenen a veure amb el tarannà ciutadà 
que a Sant Feliu es respira. I d’altra banda, els neguits 
veïnals arran del trasllat de l’activitat de culte. Pel que fa 
a les primeres, l’Ajuntament i tot el consistori en general 
hem expressat rotundament el rebuig a qualsevol fórmula 
feixista que vulgui irrompre a la nostra ciutat. Sobre les 
explicacions públiques necessàries, dir que com a institució 
també li dedicarem tots els esforços per combatre els 
falsos rumors i que treballarem per eixamplar els valors de 
la convivència i el respecte entre tots i totes nosaltres, sigui 
quin sigui el nostre origen.

També vull agrair la feina desenvolupada per la plataforma 
Sant Feliu per la convivència i contra el racisme, on moltes 
entitats i persones a títol individual han donat suport i on 
em consta de primera mà que s’està treballant de valent per 
aturar el cop feixista que estem rebent, i alhora continuarem 
treballant també per una ciutat on el racisme no hi tingui 
cabuda. 

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

L’opinió

Oriol Bossa i Pradas 
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

Tristesa

El ple municipal de juny va decidir que el procediment i la 
gestió feta en el cas que podem anomenar de la bestreta 
no és reprovable. És a dir, que atorgar a un treballador de 
l’Ajuntament una bestreta que superava en quatre tant la 
quantitat, com el termini de devolució fixats pel Conveni 
col·lectiu, que aquest atorgament no passés pel Consell 
Social, com és preceptiu, que no atendre l’informe de 
requeriment de la interventora, i que afegir inseguretat 
jurídica al consistori, no és reprovable. 

No és reprovable, amb els vots en contra del govern, com és 
lògic, però sobretot no és reprovable per l’abstenció de C’s. 
Si alguna cosa ens va sorprendre de les argumentacions, 
i justificacions del govern en el ple de juny, va ser dir que 
l’actuació d’ERC en aquest cas els produïa tristesa. 

Per tristesa la nostra. Tristesa ens provoca que ningú del 
govern respongués una de les preguntes clau de tot aquest 
assumpte. Per què de les tres bestretes que aprova la Junta 
de Govern Local el 17 de maig dues passen pel Consell 
Social perquè doni el vistiplau (com és preceptiu), i una, la 
que ens ocupa i la manifestament il·legal, no?

Tristesa ens provoca que costi tant assumir que t’has 
equivocat, i que costi tant demanar disculpes, a l’oposició, 
a la ciutadania i, en cas, als treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament, seria un detall que demostraria una dosi 
significativa d’humanitat.
 
Si algun sentiment em provoca la feina que ha fet el Grup 
Municipal d’Esquerra en tot aquest assumpte és el d’orgull. 
L’orgull de la feina ben feta. Tothom, amb un mínim de sentit 
comú, pot entendre que en cap cas ERC podíem mirar cap 
a una altra banda. No podem mirar cap a una altra banda 
perquè seria fallar als més de dos mil sis-cents santfeliuencs 
i santfeliuenques que ens van votar per fer precisament el 
que estem fent, i perquè totes les persones que ens han 
animat a anar fins al fons no ens ho perdonarien mai, i 
perquè ras i curt és la nostra obligació actuar com estem 
actuant. 

Raúl Alba Molina
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s

Escándalos y vergüenzas “molt de Sant 
Feliu”

Sin actitud ni aptitud. Los agravios de ICV siguen, corregidos 
y aumentados, con el apoyo mal disimulado del separatismo 
local.

Atacan a las clases medias y a los mayores subiendo de 
forma injustificable las entradas a la piscina del Escorxador. 
Si redujeran los gastos innecesarios del gobierno municipal 
se podría ser solidario con los menos favorecidos sin que 
pagáramos “el pato” los de siempre.

Seis años sin plan de la vivienda. Muchos han tenido 
que marchar por no poder pagar un alquiler asequible 
de promoción pública. Ahora llega tarde y mal: ¡es tan 
insuficiente el número de pisos previstos! (¡y tardarán 
todavía tanto!). La concejala de Urbanismo sigue perdiendo 
el tiempo: ¿a qué están esperando? ¿a la señora Colau?

¡Eso sí, mientras tanto han generado un conflicto gravísimo 
en Mas Lluí! No quisieron dialogar con los vecinos que 
pedían participación “de debò” y “derecho a decidir” 
sobre los equipamientos del barrio... para finalmente huir 
con el rabo entre las piernas (se decidirá después de las 
municipales). Y es que cuando se planta cara... ¡sí se puede!

Mientras tanto ellos siguen premiando a sus “favoritos”: 
¿alguien podría explicar por qué la plaza Francesc Macià 
debe seguir abierta por las noches “por orden gubernativa” 
mientras que la nueva plaza Lluís Companys se cerrará?

¿Por qué el nuevo edificio “de lujo” (promotor privado, por 
supuesto) que se hará al lado de esa plaza tendrá acceso 
a la zona verde mientras que las casas de Lluís G. Rius 
no pueden salir a la plaza de la Salut? ¿no es el mismo 
planeamiento urbanístico? ¿no somos todos los vecinos y 
barrios iguales?

Si sufre algún accidente por el mal estado de la vía 
pública ¡no se le ocurra reclamar! Después de marearle le 
despacharán con cualquier argumento inverosímil. ¡Sé de 
lo que hablo! Así, los escalones que dan acceso al centro 
Falguera en la plaza Rafael Alberti “no representan riesgo...” 
Esa fue la respuesta cuando caí debido a sus cantos 
metálicos, muy resbaladizos cuando se mojan. Espero, que 
ninguno de nuestros mayores sufra el mismo percance...

¿O qué decir si le “toca” un local de ocio “desmadrado” 
cerca de su vivienda? Los vecinos de Francesc Macià, 
Falguera o Joan Maragall le podrán explicar... Ni el Síndic de 
Greuges le podrá ayudar...

Cuando C’s denunció contrataciones irregulares el 
separatismo local no nos apoyó. Incluso se niegan a 
denunciar aquello que saben. Prefieren atacar a sus antiguos 
“socios” para lavar su absentismo en la oposición. Si es tan 
grave... que pidan la dimisión del alcalde... No se atreverán.

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

No a la ampliación de usos de las naves de 
Joaquim Monmany

El pasado pleno de junio se aprobó la ampliación de usos 
de las naves de la calle Joaquim Monmany para que sea 
posible abrir un centro de culto. El Partido Popular fue el 
único que se opuso a esta propuesta por diferentes motivos.
Primero, por falta de proyecto de ciudad. Sant Feliu es una 
ciudad con un pasado industrial que debería recuperarse 
y esto pasa por tener naves industriales que puedan dar 
servicio a todo tipo de negocios. Las naves industriales 
de Joaquim Monmany son perfectas para abrir negocios 
que necesiten locales amplios y a la vez estar en el núcleo 
urbano para poder ofrecer sus productos de manera directa 
sin tener que tener tienda y almacén separados. Ahora 
disponemos de una nave menos en Sant Feliu para abrir un 
negocio y son pocas las que reúnen las características antes 
mencionadas.

Segundo, por agravio comparativo. Hace años en plena 
crisis muchas empresas quebraron y ante esa situación la 
mayoría de propietarios tuvieron que poner en venta sus 
naves. En ese momento pocas empresas se aventuraban a 
comprar naves industriales y las pocas ofertas de compra 
que llegaban eran interesados en abrir locales de ocio. En ese 
momento la respuesta del Ayuntamiento fue negativa con la 
excusa que se necesitaba el permiso de la Generalitat para 
ampliación de usos y que esa opción no la contemplaban 
ya que mezclar usos en zonas industriales desprestigiaba 
la calidad de nuestros polígonos. Comprobar ahora que 
este proceso sí es viable nos demuestra que cuando hay 
voluntad política todo se puede. Esto nos parece un trato 
discriminatorio para todos aquellos que se arruinaron hace 
años y se quedaron con naves cerradas imposibles de 
vender.

La comunidad musulmana tiene todo el derecho de tener un 
centro de culto y nunca ha sido ese el debate, pero creemos 
firmemente que una nave industrial no es la mejor ubicación 
para ellos. 

A propuesta del grupo de Veïns, el pleno municipal aprobó 
por unanimidad la realización de cinco campañas de 
civismo con el objetivo de mejorar el estado general de 
nuestra ciudad. Que el pleno municipal debata y apruebe 
es el primer cambio significativo en la estrategia de las 
campañas. Pero lo manifestado por la mayoría de los grupos 
municipales es que han de cambiarse las formas y los 
métodos de actuación de las campañas institucionales 
tradicionales.

Las campañas han de ser concebidas desde el compromiso 
político de los 21 concejales asumiendo las críticas y 
propuestas vecinales; han de tener la más amplia proyección 
de participación, cooperación y colaboración ciudadana; han 
de estar dirigidas a la totalidad de la población en los temas 
generales, y han de ser específicas a los comportamientos 
incívicos e insolidarios.  
   
Para que las campañas sean eficaces, el primero en 
cumplir con sus obligaciones ha de ser el Ayuntamiento, 
y a partir de esta implicación ha de ser exigente con 
el comportamiento ejemplar de los ciudadanos/as. Es 
imprescindible la participación activa de la comunidad 
educativa y la programación de acciones en los centros 
escolares. Es imprescindible el apoyo y participación de 
asociaciones y entidades. Hay que plantear la actuación 
del voluntariado social preocupado y con disposición de 
participar en objetivos rigurosos de mejorar nuestra ciudad.
La definición, contenidos y actividades está aún en proceso 
de discusión y concreción entre los diferentes portavoces 
municipales. Por las conversaciones mantenidas existe 
consenso  de iniciar la campaña sobre la tenencia responsable 
de perros en el mes de septiembre y para primeros de año 
2018 la limpieza viaria y la recogida de residuos. El resto de 
campañas habrá lugar para ir solapándolas en el tiempo en 
el concepto de paraguas de potenciación de cada una a las 
restantes.

Está pendiente la coordinación, la actuación y los recursos 
necesarios de los distintos departamentos del Ayuntamiento: 
la responsabilidad concreta de la coordinación, la existencia 
y actuaciones de agentes cívicos, actuaciones desde 
la Policía Local, actuaciones y organización de actos 
desde participación ciudadana, el diseño y ejecución de 
información y comunicación…

Nuestra experiencia nos dice que nuestra administración 
ralentiza hasta las actuaciones más sencillas y simples, 
seremos exigentes en la puesta en marcha, así como en 
garantizar los procedimientos participativos en la definición, 
en la gestión y en la evaluación.

L’opinió

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

Campañas de civismo para mejorar
la imagen y la realidad de nuestra ciudad

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

Quan un partit governa ho fa sota la confiança que ha rebut 
un mandat popular per fer efectiu el programa amb el qual 
es presentava a les eleccions. Però això no significa que 
no existeixin qüestions que no hagin de ser consultades a 
la ciutadania. Una majoria no és un xec en blanc per fer i 
desfer. Malauradament, de vegades, a Sant Feliu sembla 
que l’equip de govern municipal (ICV-EUiA i PSC) no sigui 
prou conscient que existeixen qüestions que exigeixen 
un consens que va més enllà de les decisions que pugui 
prendre un grup de regidors.

L’exemple més recent i palpable el trobem en el nomenament 
de la persona que ocuparà la Sindicatura de Greuges del 
nostre Ajuntament. No dubtem que la persona escollida 
pugui estar a l’altura de les circumstàncies, però no podem 
deixar de lamentar el procés que s’ha seguit per a la seva 
tria.

En primer lloc perquè no tenim constància que, com està 
establert, hagin estat consultades les entitats i associacions 
de la ciutat per donar el seu parer. I en segon terme, perquè 
ens hauria agradat, i així ho hem demanat a través d’una 
moció, que es realitzés una consulta popular per tal de triar 
el síndic o la síndica. Estem convençuts que hauria estat la 
decisió més lògica.

No és raonable que siguin els mateixos ciutadans i ciutadanes 
els qui decideixin quina ha de ser la persona que ha de 
representar els seus interessos? Al cap i a la fi aquest és el 
paper de la sindicatura: representar la ciutadania davant de 
l’administració. Podem veritablement garantir els seus drets 
si la figura que els defensa ha estat triada per les persones 
que governen la mateixa administració? Definitivament no 
sembla el sistema més lògic.

Si veritablement volem que les persones que viuen al nostre 
municipi tinguin plena confiança en les seves institucions 
el primer que hem de saber fer és oferir totes les garanties 
que el seu ajuntament treballa de manera escrupolosa pels 
seus interessos. Ja ho va dir Juli Cèsar: “la dona del cèsar 
no només ha de ser honrada, sinó que a més ho ha de 
semblar”. 

De la mateixa manera l’administració ha de posar-se una 
passa per davant dels interessos de les persones per les 
qual vetlla i ho ha de fer, no només amb honestedat, sinó a 
més amb tota la transparència que sigui possible. 

Rosa Maria Martí Jodar
Portaveu del Grup Municipal de
PDeCAT

Que la ciutadania triï a qui l’ha de defensar

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/pdecat

El Ple
Maig 2017
Tarifes de la Piscina de l’Escorxador. Aprovades amb l’abs-
tenció d’ERC i PDeCAT.
Moció de VSF per una campanya de civisme. Unanimitat.
Moció del PSC de suport a la població celíaca de Sant 
Feliu. Unanimitat.
Moció del Moviment Ecologista Santfeliuenc de denún-
cia de les activitats de l’empresa ILC-Iberpotash. Aprova-
da, amb l’abstenció de PDeCAT, VSF, C’s i PP en els punts 3 i 4.
Moció per reduir l’IVA dels serveis funeraris. Unanimitat.
Moció d’ICV-EUiA per evitar la hipersexualitat i la cosifi-
cació de les dones en esdeveniments públics. Aprovada, 
amb l’abstenció de PDeCAT i VSF.
Moció d’ICV-EUiA en defensa per aprofitament els recursos 
destinats a necessitats educatives especials. Unanimitat.
Subvencions a entitats. Aprovades, amb l’abstenció de VSF.
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat per al control de mosquits. Unanimitat.
Aportació al Consorci del Parc de Collserola. Aprovat, amb 
l’abstenció de C’s.
Transferència a la Diòcesi de Sant Feliu. Aprovada, amb 
l’abstenció de C’s i el vot en contra d’ERC i el regidor no adscrit.

Juny 2017
Aprovació definitiva del Pla de Rescat Social. Unanimitat.
Aprovació definitiva del Pla Local d’Habitatge. Aprovat 
amb les abstencions de C’s i PP.
Incorporació de clàusules socials i mediambientals en 
les contractacions públiques. Unanimitat.
Criteris a incorporar en els plans d’ocupació. Unanimitat.
Projecte d’urbanització de la modificació puntual del 
PGM Can Ricart. Aprovat, amb el vot en contra de C’s.
Aprovació provisional de la modificació del Pla Especial 
d’Espais Lliures i Equipaments Comunitaris de Can Cal-
ders. Aprovat, amb el vot en contra de PP.
Moció de suport al manifest de Sant Feliu per la convi-
vència i contra  el racisme. Unanimitat.
Elecció de Julia Latorre com a Síndica de Greuges. Apro-
vada, amb els vots en contra de PDeCAT i l’abstenció d’ERC.
Moció d’ERC i PDeCAT per fer una consulta per triar el 
càrrec de Síndic/a. Rebutjada, amb els vots en contra d’ICV-
EUiA, PSC, C’s i VSF, i les abstencions de PP i el regidor no adscrit.
Moció en defensa d’un servei de transport sanitari 24 
hores amb base d’operacions a Sant Feliu. Unanimitat.
Moció d’ERC i ICV-EUiA per la feminització del nomen-
clàtor. Aprovada amb els vots a favor d’ERC, ICV-EUiA, PSC, 
PDeCAT, el vot d’un regidor de VSF i el vot del regidor no adscrit. 
Van votar en contra C’s i PP, i es va abstenir un regidor de VSF.
Moció de C’s perquè l’Ajuntament es posicioni al costat 
de la democràcia i l’Estat de dret. Rebutjada, amb els vots 
en contra d’ICV-EUiA, ERC, PDeCAT, VSF i el regidor no adscrit; i 
l’abstenció del PSC.
Moció del PP contra el referèndum anunciat per a l’1 
d’octubre. Rebutjada, amb els vots en contra d’ICV-EUiA, ERC, 
PDeCAT, VSF i el regidor no adscrit; i l’abstenció del PSC.
Moció d’ERC, VSF i PP de reprovació al procediment i a la 
gestió de la concessió d’una bestreta a un treballador de 
l’Ajuntament. Rebutjada, amb els vots a favor del PDeCAT (en el 
punt 1; en el punt 2 es va abstenir) i el regidor no adscrit, els vots 
en contra d’ICV-EUiA i PSC, i l’abstenció de C’s.
Moció de suport al manifest de Sant Feliu per la convi-
vència i contra el racisme. Unanimitat.
Moció de suport a la declaració amb motiu del Dia de l’orgull 
gai, lèsbic, transsexual, bisexual i intersexual. Unanimitat.
Moció de suport al manifest per commemorar el dia 
internacional de les persones refugiades. Unanimitat.
Moció de suport al manifest per augmentar en els pres-
supostos generals de l’Estat l’assignació destinada a la 
lluita contra la violència de gènere i les polítiques d’igual-
tat. Unanimitat. 21
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Ha estat degana del Col·legi 
d’Advocats d’Espanya i ha 
ocupat altres càrrecs de gran 
responsabilitat. Què l’ha motivat a 
ocupar la Sindicatura d’una ciutat 
com Sant Feliu?
Doncs precisament que tinc molta 
estima per Sant Feliu. He tingut altres 
càrrecs importants, però aquest és el 
més bonic. En aquests moments de 
la meva vida no vull honors, el que vull 
és poder ser útil a la ciutadania. Crec 
que la meva experiència professional i 
els meus coneixements en Dret, poden 
ajudar a la Sindicatura. A més, tinc el 
títol de mediadora, que m’anirà bé de 
cara a la resolució de conflictes. 

L’Ajuntament de Sant Feliu va crear 
la Sindicatura el 2006, una institució 
que no és obligatòria. Creu que és 
necessari que els municipis apostin 
per tenir un Síndic?
Crec que és una figura molt necessària, 
i més en el moment actual en què hi ha 
molta burocràcia i el ciutadà va perdut. 
No es pot obligar els municipis a tenir 
Sindicatura local perquè cal assignar 
un pressupost i no sempre es pot, però 
és important. Sempre existeix l’opció 
d’adreçar-se al Síndic de Greuges de 
Catalunya, però és clar, l’atenció no 
és tan directa i àgil com si t’adreces al 
Síndic de la teva ciutat.

El Síndic pot intervenir per una 
queixa de tercers o per iniciativa 
pròpia. Quins temes creu que la 
poden fer actuar pel seu compte?
Hi ha molts temes pels quals podria 
intervenir d’ofici, sempre que vegi que 
alguna cosa no funciona. 

En el ple del seu nomenament, 
diversos partits van presentar una 
moció perquè es fes una consulta 
ciutadana per triar la persona que 

En el ple de juny va ser nomenada 
Síndica Municipal de Greuges. Com 
va rebre la proposta? 
Em va fer molta il·lusió que haguessin 
pensat en mi, perquè jo no sóc nascuda 
a Sant Feliu però em considero 
totalment d’aquí, i que pensessin en 
la meva persona em va fer sentir molt 
afalagada, i va ser un doble honor. 

Magí Boronat li ha deixat el llistó molt 
alt. Com enfronta el seu mandat? 
Quines prioritats es marca?
Són cinc anys de mandat que enfronto 
amb moltes ganes, però és cert que 
Magí Boronat ha deixat el llistó molt alt 
perquè ha fet moltes coses. Pel que fa a 
les prioritats, per a mi el més important 
és estar al costat del ciutadà, perquè 
crec que se sent molt desemparat. 
La meva missió principal és que la 
ciutadania em conegui i que sàpiga 
que intentaré resoldre els problemes 
que tingui de la millor manera possible.

Com vendria els serveis de la 
Sindicatura a la ciutadania?
Destacaria que és un servei sense cost, 
de relació directa amb mi. La ciutadania 
em podrà explicar les seves queixes, i 
jo m’adreçaré a l’organisme que toqui, 
i miraré de donar-li una solució o bé li 
explicaré perquè el seu problema no 
s’està solucionant. Qualsevol persona 
que tingui un problema, que no dubti 
a adreçar-se a mi, sense reparaments 
ni vergonya. A més, soc completament 
independent, no pertanyo a cap partit 
polític. No m’importa enfrontar-me a 
l’Ajuntament, sigui del partit que sigui. 
Alhora, el que m’expliquin no ho sabrà 
ningú perquè és secret professional.

Entrevista Julia Latorre | Síndica Municipal de Greuges

“En aquests moments de la meva vida no vull honors, 
vull ser útil a la ciutadania”

ocupés la Sindicatura. La proposta 
es va rebutjar, però què n’opina? 
Si s’hagués fet una consulta ciutadana 
no m’hauria presentat, perquè no soc 
política, no faig campanya, i per a mi 
fer una consulta ve a ser com fer unes 
eleccions. Considero que el càrrec de 
Síndic de Greuges no és d’eleccions 
perquè és un càrrec totalment 
independent.

Tot i que no va néixer a Sant Feliu, hi 
té un vincle molt gran. Va ser degana 
del Col·legi d’Advocats, i presidenta 
del Casino Santfeliuenc. Com van 
ser les experiències?
Vaig ser degana del Col·legi d’Advocats 
de Sant Feliu amb 39 anys. El col·legi 
estava força mort en aquell moment 
perquè tota la gent era de Barcelona, 
i vam aconseguir restablir-lo i es va 
comprar un edifici nou. Pel que fa a la 
presidència del Casino, ho vaig deixar 
fa un parell d’anys, quan va acabar 
el mandat. Estar al Casino em va 
donar l’oportunitat de relacionar-me i 
conèixer molta gent de Sant Feliu.

Al setembre començarà el relleu com 
a Síndica. Compaginarà la seva feina 
d’advocada amb la Sindicatura?
Em dedicaré més a la Sindicatura 
perquè és al que m’he compromès i 
vull que funcioni bé, però no voldria 
deixar encara el despatx d’advocats. 
Intentaré combinar les dos feines.

Cercle de Belles Arts 

KALIGRAFICS
(Associació d’Escriptors d’Art Urbà)

Ateneu Santfeliuenc (despatx 1, 1r pis)

630 11 22 52

cercledebellesarts@gmail.com

https://twitter.com/cercledebellesa

https://www.facebook.com/cerclebellesarts

Punt Jove de Sant Feliu (c. Pi i Margall, 8)

www.facebook.com/kaligrafics

www.instagram.com/kaligrafics

El Cercle de Belles Arts de Sant Feliu de Llobregat és 
una associació cultural sense ànim de lucre formada per 
artistes plàstics que té per objectiu dur a terme activitats de 
promoció i difusió de la cultura en els seus diferents àmbits. 

L’activitat més coneguda i representativa de l’entitat és el 
Saló de Primavera, la mostra col·lectiva anual que, des del 
1986, aplega obres dels artistes membres de l’associació. 
Amb aquesta i d’altres exposicions, el Cercle dona suport 
i difusió principalment a l’obra dels artistes associats però 
també promou i col·labora amb altres iniciatives i col·lectius.

En més de 30 anys de trajectòria el Cercle de Belles Arts 
ha organitzat i/o col·laborat en l’organització del Concurs 
de Dibuix Infantil i Juvenil, les Tertúlies d’Art, el TransArt, 
l’Exposicició de Dones de Sant Feliu Amb Ulls de Dona i tot 
un seguit d’activitats per, en definitiva, dinamitzar l’activitat 
artística local.

Va ser fundada el 1999 per cinc amics de Sant Feliu i Molins 
de Rei que creien que el grafit no era un acte únicament 
de vandalisme, sinó una manera d’expressar-se que podia 
ser considerada un art. Van ensenyar de què es tractava i 
van explicar que la disciplina formava part del hip hop, un 
moviment aleshores emergent. Així va néixer K-ligraphixxx.
 
Fins ara han organitzat moltes activitats relacionades amb 
el hip hop, com el “Valvulas&Ritmos” (11a edició). També 
l’activitat “12+1” (2a edició), que està aconseguint que 
artistes de Sant Feliu i l’entorn exposin la seva obra durant 
un mes al carrer, per després fer una exposició col·lectiva. 
L’entitat també participa en els murals del Carnestoltes, els 
decorats del Patge Shelín i el Trans Art. A més, disposen de 
murs lliures a la localitat on qualsevol artista pot fer la seva, 
sense demanar permís.

L’entrevistaEntitats amb veu

Julia Latorre és la nova Síndica Municipal de Greuges, qui ocuparà el 
càrrec formalment a partir de setembre. El seu currículum professional 
impressiona: va ser la primera dona fiscal d’Espanya i la primera dona 
degana dels Col·legis d’Advocats d’Espanya. També ha format part 
del Consell d’Advocats de Catalunya, del Consell General d’Advocacia 
Catalana, i ha estat presidenta del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu. 
Va ser pionera a Sant Feliu, obrint el primer despatx d’advocats de la 
ciutat l’any 1972, on continua exercint amb els seus dos fills. Potser 
es podria jubilar, però a la Julia la seva feina l’apassiona i l’incentiu 
d’ajudar la ciutadania com a Síndica li suposa un nou repte captivador.

Edita: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Departament de 
Comunicació. Redacció, distribució i publicitat: plaça de la Vila, 
1. 08980 Sant Feliu de Llobregat. Tel. 93 685 80 00. Coordinació: 
Departament de Comunicació. Redacció: Oliver Méndez, Marta 
Saurina i Ruth Tormo. Fotografies: Paco Feria i Departament de 
Comunicació. Adreça electrònica: comunicacio@santfeliu.cat. 
Web: www.santfeliu.cat. Disseny: Opac, taller creatiu. Revisió 
lingüística: Servei Local de Català. Impressió: Gràfiques Fersosa. 
Edició: 19.000 exemplars. Imprès en paper ecològic, lliure de clor. 
Dipòsit legal: B-4219/60.
Cost del Butlletí: 4.950,72 D. Ingressos publicitaris: 2.370,8 D.

“Per a mi el més
important és estar
al costat del ciutadà” 

“No m’importa
enfrontar-me a
l’Ajuntament, sigui del 
partit que sigui” 

Una app per detectar al·lèrgens 
guanya el Yuzz Sant Feliu 

Quim Sánchez, amb el projecte Allergeneat, ha estat el 
guanyador de l’edició de 2017 de Yuzz Sant Feliu, i com a 
premi viatjarà a l’octubre a Silicon Valley. Allergeneat és una 
aplicació mòbil que detecta, escanejant el codi de barres 
d’un producte, fins a 14 al·lèrgens. El segon classificat va 
ser Bidsy, de Pol Marzà, una app de subhasta de productes 
entre particulars. La tercera posició va ser per a Mitisworld, 
d’Ignasi Delgado i Ignasi Macias, una nova manera de visitar 
en línia les fires comercials i de rendibilitzar-les. D’altra 
banda, el projecte Tapper, de Sara Lagoa i Jesús González, 
va ser escollit finalista en la categoria Yuzz Mujer. Tapper és 
una app per reduir el malbaratament alimentari apropant els 
consumidors al comerç local.

Horaris dels serveis i 
equipaments municipals a l’agost
Ajuntament: Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. Vila, 1)
De l’1 al 31 d’agost, de 8 a 14 h (de dilluns a divendres)

Can Ricart (pl. Lluís Companys, 1)
Tancat del 7 al 18 d’agost. La resta de dies, l’horari serà de 
8 a 14 h. Les urgències de Serveis Socials s’atendran a Can 
Ricart (del 31 de juliol al 4 d’agost), a l’Ajuntament (del 7 a 
l’11 d’agost) i a la Torre Can Calders (del 21 d’agost a l’1 de 
setembre). Telèfon: 93 666 67 53.  

Atenció a dones víctimes de violència
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), tancat a 
l’agost. Emergències: 112. Mossos: 080. Atenció 24 h Institut 
Català de les Dones. Telèfon: 900 900 120.

Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica (c/ de 
l’Església, 7)
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Biblioteca Montserrat Roig (c/ Verge de Montserrat, 1 i 3)
De dilluns a dijous, de 15.30 a 21 h, i els divendres, de 9.30 
a 14.30 h.

Punt TIC i Co-Work-Tic (Torre del Roser)
Els serveis estaran tancats a l’agost.

Borsa d’Habitatge (Palau Falguera, c/ Falguera, 6)
Tancada a l’agost.  

Centre Can Maginàs
Del 24 de juliol al l’1 de setembre: l’horari serà de 8.30 h a 13 
h. Tancat del 7 al 18 d’agost.

CAS - Centre d’Atenció i Seguiment a Toxicomanies
(c/ Comte Vilardaga, 37)
Dilluns, de 9 a 13 i de 16 a 20 h; i de dijous a divendres, de 
9 a 14 h.

Punt Jove (c/ Pi i Margall, 8)
Tancat del 4 al 20 d’agost.

CineBaix (c/ Joan Batllori, 21)
Tancat a l’agost, reobre l’1 de setembre.

Equipaments culturals
El Palau Falguera, el departament de Cultura, el Centre 
Cívic Roses, el Centre Cívic Mas Lluí, el Centre Cívic Les 
Tovalloles, la Sala Ibèria i La Nau, Cultura i tradicions estaran 
tancats durant el mes d’agost.

Mercat Municipal
De dimarts a dissabte, de 8.30 a 14 h.
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