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El reportatge

Sabies que... ?
L’exposició “La Memòria present. Les lluites 
veïnals al Sant Feliu dels anys 70”

}Acte reivindicatiu de la 
plaça de la Xocolatada, 
com espai públic digne per 
al barri de Can Calders. 
1976. (ACBL50-57-N-149. 
Donació i fotògraf Juan 
Fernández Jurado).

}Homenatge als homes i dones que van formar part de les lluites veïnals 
de la Transició a la nostra ciutat.

Regidors i regidores de barri
Gener de 2018
Els regidors i regidores de barri atendran la ciutadania del 
8 a l’11 de gener.
Més informació: www.santfeliu.cat/regidoriesdebarri

La Festa de Tardor en imatges
Des del dimecres 11 fins al diumenge 15 
d’octubre, SantFeliu va celebrar la Festa 
de Tardor 2017 amb un programa farcit de 
propostes per a tots els públics.
Mireu les fotografies a la galeria que
trobareu a www.santfeliu.cat/festadetardor.

Enguany fa 40 anys que a Sant Feliu es va produir importants 
mobilitzacions veïnals per aconseguir serveis bàsics i una ciutat 
més digna. Veïnes i veïns organitzant-se per netejar places, evitant 
la destrucció d’espais per a la ciutat, reivindicant drets i llibertats, 
en definitiva, constituint-se com a comunitat.

Per aquest motiu s’ha fet un homenatge a les persones que ho 
van fer possible en un acte celebrat al Palau Falguera i l’exposició 
commemorativa “La memòria present. Les lluites veïnals al Sant 
Feliu dels anys 70”, que s’ha pogut veure al Palau Falguera i que ha 
comptat amb la col·laboració del Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Properament 
l’exposició es podrà visitar als centres cívics de Mas Lluí i Les 
Tovalloles.

C/ Indústria, 6-8  · Polígon “El Pla”
Tels. 93 666 81 64 · 606 12 24 63
recepcio@colbo.net 
www.colbo.net

planxa
pintura
mecànica

Bones 
Festes!

Priorització de polítiques socials i
congelació d’impostos, principals apostes 
del pressupost de 2018

L’Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat els pressupostos de 
2018, amb l’abstenció del PP i els vots en contra d’ERC, 
C’s, PDeCAT, VSF i el regidor no adscrit.  

D’altra banda al ple d’octubre es van aprovar les ordenances 
fiscals amb els vots a favor de l’equip de Govern (ICV-EUiA 
i PSC) i VSF, les abstencions del PP, PDeCAT, ERC i el 
regidor no adscrit, i el vot en contra de C’s. Pel que fa als 
preus públics, als vots favorables s’hi va sumar el PP. 

Enguany i per primer cop l’Ajuntament ha habilitat una 
plataforma en línia que permet la consulta, de manera 
fàcil, ràpida i exhaustiva, de tota la informació econòmica 
relacionada amb el pressupost municipal. Entre d’altres 
funcionalitats l’eina detalla en què es gasta i per a què es 
gasta els diners, i facilita partides associades, relacionant 
unes amb les altres. Podeu visitar la plataforma a:
www.santfeliu.cat/pressupost

Els pressupostos per al 2018, que sumen 39,2 milions d’euros de pressupost ordinari i 5,7 a 
d’euros a inversions, prioritzen un any més les polítiques socials i d’atenció a les persones. 
Tot i haver-hi un increment d’ingressos de gairebé 1,2 milions d’euros, aquest respon a 
l’augment  de l’activitat econòmica i no a una pujada de taxes o preus públics, que es 
mantenen igual que en l’exercici anterior.

Aquest Nadal bicicletes infantils
a un preu immillorable i màxima qualitat!

Tel./Fax: 93 632 67 19 · info@sprint-bike.es
Av. Montejurra, 8 Local 2 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Més transparència
La plataforma contempla la possibilitat 
de demanar més informació sobre 
les partides de manera dinàmica, o 
expressar l’opinió.
 

Comparatives per anys
Permet identificar quines partides 
(ingressos i despeses), han 
experimentat variacions respecte l’any 
passat i en quina mesura. 

Cost per habitant, any  i 
servei
Ofereix la despesa desglosada per 
habitant, que en total és de 1.019,3 €/
any, un 2,85% més que al 2017. 

Comparatives amb d’altres 
administracions 
La informació d’ingressos i despeses 
es pot comparar amb la mitjana 
d’altres administracions de caràcter 
supramunicipal.

Principals mesures del 
govern al 2018
• Després dels primers resultats, continuar 

desenvolupant els Plans de Rescat Social i Habitatge 
i anàlisi dels mateixos, després de la posada en marxa de 
les primeres accions.

• Congelació de les ordenances i preus públics, mantenint 
en el 2018 les ordenances fiscals en els mateixos valors i 
percentatges de l’any 2017.

• Nou Casal de Joves, per fer d’aquest equipament un punt 
de trobada i un espai de formació, informació i referència 
per al jovent de Sant Feliu.

• Posada en marxa dels 3 grans plans mediambientals, 
Pla del Clima i l’Energia, Pla de Protecció del Parc Agrari i 
Pla de Residus.

• Sant Feliu, Ciutat Educadora, que contempla entre 
d’altres el desenvolupament del Fòrum Local d’Educació.

• Redacció del Pla de Salut, per establir una xarxa 
compromesa que treballi per la millora de la salut amb 
activitats com les rutes saludables.

• Aprovació del Planejament del Torrent del Duc, per 
abordar la recuperació d’aquesta part de Sant Feliu que 
connecta directament amb el Parc de Collserola.

• Auditoria de grans contractes i millora constant de 
serveis, de cara a determinar les fórmules més beneficioses 
de prestació i gestió.

• Oficina d’Atenció Empresarial, que aglutini els serveis i 
recursos per donar resposta al teixit econòmic.

• Sant Feliu sense barreres arquitectòniques, perquè 
al 2018 tot l’espai públic quedi lliure de qualsevol barrera 
arquitectònica.

• Transformació digital de la gestió municipal, fent 
realitat una administració local més eficient, transparent, 
accessible i oberta.

• Aplicació del nou Reglament de participació ciutadana, 
impulsant la democràcia representativa, la participativa i la 
directa.

• Foment de la convivència i la participació, amb diverses 
campanyes i projectes participatius.

• 60è aniversari de l’Exposició Nacional de Roses, amb 
una programació destinada a posar en valor les roses i la 
seva vinculació amb Sant Feliu.

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 Sílvia Guillén. 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: 3.131,35 D. 

Distribuïdor oficial de: KTM, Wilier, Focus, Kross, Olympia, Conor...
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El reportatge

Raúl Alba Resulta evidente que no 
son los presupuestos que Sant Feliu 
merece y necesita. Por mucho que 
digan que las tasas se han congelado la 
vida sigue tan cara como siempre... los 
ciudadanos merecemos una reducción 
de impuestos que sea apreciable 
en nuestros bolsillos. ¡Y además 
necesitamos ver que el gasto público 
sea apreciable para todos! Mientras la 
vía pública se degrada y el gasto social 
se congela en partidas escuálidas que 
marcan un presupuesto con un único 
objetivo: mantenerse en el poder.

Elisabet Ortega Nuestro voto 
fue abstención porque en nuestro 
programa electoral prometimos una 
bajada del IBI y en 2016 firmamos 
un acuerdo para bajarlo y dejarlo 
congelado durante el mandato. Aún 
así dejamos claro que nos preocupa 
que la subida de gastos se compense 
con la subida de ingresos en partidas 
relacionadas con la construcción y 
la compra-venta de vivienda porque 
la experiencia nos ha enseñado que 
fiarse del tocho es peligroso.

Oriol Bossa Sant Feliu podria tenir 
un pressupost aprovat per àmplia 
majoria però no el té. A canvi, tenim 
uns comptes municipals que s’aproven 
gràcies al vot de qualitat de l’alcalde. El 
govern ni dialoga, ni escolta, i no es vol 
moure ni un mil·límetre dels seus punts 
de partida. ERC com els dos anys 
anteriors ens hi oposem per la manca 
de voluntat de fer uns pressupostos 
participatius per a Sant Feliu. 

Silvestre Gilaberte Con 1,2 M€ de 
mayores ingresos no se han reduci-
do ni los impuestos municipales ni 
el endeudamiento. De los 6,9 M€ de 
inversión la mayor parte son en base 
a créditos o transferencias de otras 
administraciones. Nuestro endeuda-
miento supera los 19 M€ y los inte-
reses a pagar 360.000 €/año. Las 
subvenciones siguen, en buena parte, 
con criterios partidistas, clientelares 
y electoralistas. Los avances sobre el 
Presupuesto por Programas van muy 
lentos y no se busca la participación 
social. Nuestro voto no podía ser otro 
que negativo.

Rosa Maria Martí No entenem com 
l’equip de Govern argumenta que no 
hi ha increment de pressió fiscal, però 
es preveu incrementar la recaptació 
d’impostos dels santfeliuencs en 
1,3M€. D’aquests increments, 0,5M€ 
són impostos directes, IBI, plusvàlues, 
vehicles i IAE; si és certa aquesta 
previsió, perquè no treuen l’increment 
de l’IBI dels comerços o rebaixen la 
taxa d’escombraries que va pujar 
desmesuradament l’any passat? Això 
és fer política d’aparador.

Luis Serrano va destacar l’esforç 
fet per l’Ajuntament per fer més 
entenedor el pressupost, tot i demanar 
explicacions sobre el total destinat a 
la neteja de la ciutat, argumentant que 
“aquesta part no es veu”. El regidor va 
votar en contra del pressupost”.

Qüestió de 
competències...
i de prioritats

L’any 2018 gestionarem 45 milions d’euros en repre-
sentació de prop de 45.000 persones. Aproximada-
ment, un terç va a polítiques socials (serveis socials, 
educació, cultura, esports, gent gran,...), un terç al 
funcionament de la ciutat (neteja, enllumenat, mante-
niment,...) i un terç al propi funcionament de l’Ajunta-
ment (incloent-hi les despeses financeres derivades 
de les inversions). Amb el pressupost es cobreixen 
les competències que els ajuntaments tenim per llei 
(des de la neteja dels carrers fins al manteniment de 
les escoles), però també les prioritats que defineixen 
els equips de govern.

A Sant Feliu, les prioritats socials marquen el govern 
i, en conseqüència, el pressupost. Volem atendre bé 
la infància (ampliació d’escoles bressol, per exem-
ple), al jovent (amb un nou Casal de Joves que sigui 
l’espai de trobada dels nostres adolescents i joves) i 
la gent gran (amb una ampliació gratuïta de la teleas-
sistència i un creixement, amb tarifació social, dels 
serveis d’atenció domiciliària). I continuem assumint 
despeses que hauria de cobrir la Generalitat, des de 
les inversions en escoles públiques fins a la política 
d’habitatge. Enguany hem fet un esforç per expli-
car-ho millor: més claredat i transparència, per fer 
més entenedora la imprescindible i volguda funció 
social del govern de la ciutat.

Jordi San José
L’alcalde

L’opinió de l’oposició 

“El pressupost de 2018 creix per una 
major activitat econòmica, no perquè 
pugin els impostos. Amb això podrem 
ampliar la creació d’oportunitats i l’aten-
ció a les necessitats de les persones, 
mantenir neta i endreçada la ciutat i 
administrar-la millor”.Josep

Maria Rañé
Regidor d’Hisenda

Serveis de caràcter
general

(Neteja, consums d’edificis
municipals, assegurances...)

7.189.830 D

Educació
3.706.339 D

Habitatge i urbanisme
4.819.718 D

Serveis socials
i promoció social

3.632.873 D

Deute públic
3.598.090 D

Foment 
d’ocupació
1.213.403 D

Cultura
3.595.712 D

Seguretat
i mobilitat
ciutadana 

2.920.027 D

Benestar
comunitari

3.435.495 D

Òrgans de 
govern

1.549.264 D

Medi
ambient

1.73.200 D

Transferències
a altres

administracions 
públiques

2.047.830 D
Infra-

estructures
1.359.000 D

Altres 
actuacions 
de caràcter 
econòmic
582.224 D

Administració 
financera i 
tributària

920.787 D

Transport  
públic

232.618D

Sanitat
85.867D

Altres
prestacions 

econòmiques 
a favor

d’empleats
66.246D

Esports
1.886.975 D

Comerç, 
turisme i
petites i
mitjanes

empreses
359.391D

Despeses
El pressupost de 2018 es preveu equilibrat, amb uns ingressos 
i unes despeses de 39,2 milions d’euros, davant els 37,9 
milions d’euros del pressupost de 2017. Aquest increment es 
destina entre d’altres a les polítiques socials, amb accions 
com l’extensió del servei d’atenció domiciliària o l’ampliació 
del servei d’escoles bressol.

Ingressos ordinaris 39.191.226 €

Despeses ordinàries 39.191.226 €

Inversions 5.747.662 €

Pressupost 2018

 Principals inversions
El pressupost d’inversions preveu uns ingressos i unes 
despeses també equilibrades de 5,7 milions d’euros. No 
obstant això es preveu que les inversions de l’any 2018 
tinguin un import superior, entorn dels 7,8 milions, destinats 
principalment a equipaments i millores de l’espai públic, 
procedents d’ingressos d’altres administracions i del propi 
ajuntament.

Inversiones en equipaments
Casal de Joves
Camp de Futbol de Falguera
Centre Cívic Roses
Cinebaix
Escola bressol Patufet (climatització)
Parc Esportiu de Les Grases
Centre de Barri de Falguera
Ajuntament i edificis municipals (infraestructures físiques)
El Complex

Millores de l’espai públic
Pla anual de millora de l’espai públic (obres d’estiu)
Plaça de Francesc Macià i carrer del Dr. Brugarolas
Plaça de Lluís Companys
Carrers del Pla i Jaume Ribas (voreres)
Carrils bici

Despesa per habitant/any

1.019,3 €

Quant es gasta Sant Feliu de Llobregat en...
Recollida, gestió i tractament de residus?

Per habitant 35,5 €

Despesa total 1,6 M €

L’any passat vam gastar 1,6 M €

La plataforma permet conéixer els costos dels serveis per 

habitant, la despesa total i la comparativa amb l’any anterior.
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Urbanisme

A finals de 2012 s’iniciava un camí per fer realitat la reforma 
integral de la plaça de La Salut i dels seus accessos. Una 
justa reivindicació de l’Associació de Veïns que va comptar 
amb la unanimitat de tot el consistori. Des de llavors es va 
encarregar el projecte que va comptar amb aportacions 
de veïns i veïnes del barri i posteriorment es va adjudicar 
l’obra que es va iniciar a principis d’aquest any. Ara ja es 
pot gaudir de la nova plaça, més gran, oberta i accessible, 
amb un nou espai central que afavoreix el gaudi del veïnat, 
al qual es pot accedir des de les rampes dels carrers de la 
Sànson i Sagrament i des d’un passeig central des del carrer 
de Picasso, afavorint l’activitat comercial.

S’han eliminat les barreres arquitectòniques, s’han ampliat i 
distribuït millor els jocs infantils, s’ha fet un millor aprofitament 
dels bancs i dels espais de descans que són molt utilitzats, 
s’han millorat l’arbrat i les zones verdes i s’ha conservat una 
part del porxo per resguardar-se del sol a l’estiu.

Un nou pont verd sense barreres 
arquitectòniques

A banda de la remodelació de la plaça, el barri de La Salut 
necessitava d’altres millores. L’anomenat “pont verd”, que 
connecta el barri amb Can Maginàs, està deixant enrere la 
seva vella estructura per convertir-se en un nou espai amable 
per al trànsit de vianants i sense les barreres arquitectòniques 
que hi havia fins ara. Unes millores que inclouen l’habilitació 
de rampes tant a la banda del pont que dona al carrer de la 
Constitució amb Picasso, com al costat que toca el carrer 
d’Hospitalet. També s’estan col·locant escales i baranes 
noves, i els materials que s’utilitzen són antilliscants. El 
pressupost d’adjudicació és de 133.568,94 D (IVA inclòs).

La pineda de La Salut, un altre 
pòrtic a Collserola

Dins de les obres previstes durant el 2017 es contempla 
l’arranjament de la Pineda de La Salut, un espai públic 
situat al costat de l’escola bressol Fàbregas i el Roserar, que 
connecta amb el Parc de la Vall del Cerdanet, una de les 
portes d’entrada al Parc Natural de la Serra de Collserola. 
El pressupost d’adjudicació és de 66.507,81 D (IVA inclòs).

Un mural en homenatge a les lluites 
veïnals

L’Ajuntament ha volgut fer un reconeixement als santfeliuencs 
i santfeliuenques que durant els anys 70 van lluitar per uns 
espais dignes, com la plaça de La Salut, o serveis públics 
bàsics. Per aquest motiu dins de la reforma de la plaça es va 
contemplar la creació d’un grafit de gran format (400 m2) a la 
façana d’un dels edificis, mitjançant un concurs. Fins a 300 
artistes de 42 països van participar en el concurs promogut 
per l’Ajuntament en col·laboració amb Contorno Urbano i 
Kaligrafics. Un jurat internacional va seleccionar la proposta 
gràfica de l’artista urbà valencià Escif, conegut popularment 
com el “Banksy espanyol”, pseudònim d’un artista d’art urbà 
britànic mundialment conegut i idolatrat. 

Però això no ha estat tot, també ha canviat la fesomia 
del barri per la carretera de la Sànson, la dels carrers que 
accedeixen a la plaça i s’ha millorat la comunicació amb el 
barri de Can Maginàs a través del pont verd. 

El pressupost de la reforma de la plaça ha estat de 
1.307.302,89 € (IVA inclòs).

La plaça de La Salut esdevé un espai més 
gran, obert i accessible
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Obres estiu Educació

Per tercer any consecutiu la ciutadania ha participat en el 
procés per decidir les obres de millora de la via pública 
que es faran a la ciutat l’estiu de 2018. Des que es va obrir 
el termini de votacions el 10 de novembre i fins al 4 de 
desembre un total de 580 persones han votat i es van recollir 
1.445 vots, ja que cada persona va poder decidir per un 
màxim de 3 propostes.

En total hi havia 20 propostes d’actuacions en diferents 
barris de la ciutat. Totes les propostes van ser aportades per 
la ciutadania durant el mes de setembre. L’Ajuntament també 
va recollir l’opinió de la població a través del web municipal, 
i presencialment des de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i a 
equipaments municipals. Posteriorment, un equip tècnic va 
valorar les propostes presentades i es va definir la llista de 
20 actuacions per a la fase de votació final. 

El Consell d’Infants de Sant Feliu per al curs 2017-2018 
es va constituir en un acte celebrat a la Sala Ibèria el 20 
de novembre. L’esdeveniment va estar protagonitzat pels 
integrants del Consell, que van retre compte de la tasca 
desenvolupada durant el curs 2016-2017. En el marc de la 
celebració es va fer efectiu el lliurament d’una rosa i una 
fotografia de record als membres sortints del Consell, alhora 
que es va donar la benvinguda als membres entrants, amb 
el traspàs de carpetes. Per celebrar el 20è aniversari del 
Consell d’Infants, que va ser l’encàrrec de l’any passat, es va 
presentar un vídeo commemoratiu amb la participació dels 
consellers i conselleres i també d’altres persones que van 
formar part d’aquests 20 anys de Consell d’Infants a la ciutat. 
La proposta d’encàrrec polític per a aquest curs és ajudar a 
la configuració dels camins escolars.
http://participacio.santfeliu.cat/consellinfants

L’educació dels infants, 
principal motor de la societat
El ple de novembre ha aprovat per unanimitat dues 
mocions per treballar i posar en valor l’educació 
dels infants. La primera, sobre l’adhesió al Dia 
Internacional de la Ciutat Educadora, en la que es 
remarca el pes que té l’educació en la societat com a 
motor de desenvolupament humà, social i econòmic 
de les persones i comunitats. La moció emfatitza 
en el paper dels governs locals de fer una educació 
inclusiva, de qualitat i lliure de violència i on es 
reivindiqui el diàleg, la convivència, la participació o 
la cooperació. Menciona també la important tasca de 
les biblioteques, centres culturals, esportius i d’altres 
com a complements per enriquir l’educació formal.

La segona tracta sobre l’adhesió al manifest del 
Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya 
(CNIAC) amb motiu del Dia Internacional dels Drets 
dels Infants on es recullen les preocupacions i les 
possibles solucions dels joves i infants. En el manifest 
es tracten temes com les desigualtats econòmiques, 
la integració social dels immigrants, l’assetjament 
escolar, l’accés a l’educació, l’adolescència, les 
relacions socials amb les noves tecnologies, 
l’autoestima i la falta d’espais on poder parlar i 
expressar-se.

Resultats del procés participatiu 
de les obres d’estiu 2018 

} Una de les obres realitza-
des el 2017 ha millorat l’ac-
cessibilitat i la mobilitat de la 
cruïlla dels carrers de Daoíz i 
Velarde i Josep Ricart.

El llistat amb el número de vots que ha rebut cadascuna 
de les 18 propostes sotmeses a votació es pot consultar a 
www.santfeliu.cat/obresestiu2018. Durant les properes 
setmanes els serveis tècnics municipals analitzaran i 
pressupostaran amb exactitud les actuacions més votades 
per tal de definir els treballs que s’executaran a l’estiu, tenint 
en compte que el pressupost total assignat a les actuacions 
és de 400.000 € (IVA inclòs).

Les quatre propostes més votades han estat: creació 
d’espais d’ombra, mitjançant tendals en zones de lleure i 
de jocs infantils (167 vots), millores a dos parcs infantils als 
carrers de Joana Raspall i Sant Joan (120 vots), creació de 
nous itineraris i carrils bici estratègics per la ciutat (103 vots) 
i l’adequació de diferents passos de vianants de la ciutat per 
a persones invidents (93 vots).

} L’adequació de diferents passos de vianants de la ciutat per a 
persones invidents ha estat una de les actuacions més votades.

Es constitueix el nou Consell d’Infants de la 
ciutat, que celebra els seus 20 anys

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

Girona, 8/10  |  Sant Feliu de Llobregat
93 666 14 63  |  www.canplana.com
canplana@canplana.com

Bon Nadal i
un millor 2018

Fes un 
Tour

virtual
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Activitat econòmica

Durant el mes de novembre es van iniciar dos plans d’ocupació 
adreçats a persones amb dificultats sòcio-econòmiques que 
fins ara es trobaven en situació d’atur a la nostra ciutat. 
En el primer cas, es van seleccionar 11 persones per fer 
intervencions a la via pública de diferents barris de la ciutat, a 
edificis públics i a la xarxa soterrada d’enllumenat públic. Els 
contractes, que s’inclouen en el Pla de Suport a les Polítiques 
Socials Municipals de l’AMB, són a jornada completa i tenen 
un any de durada.
 
En el segon cas, són 13 nous contractes d’un any a jornada 
completa, adreçats només a dones que es trobaven 
en situació d’atur, en el marc del Pla de manteniment de 
proximitat i d’edificis públics del Programa complementari 
de foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació. 
Es contractaran treballadores que faran tasques de peons-
auxiliars de manteniment i neteja, i una coordinadora que farà 
tasques de supervisió. Aquest pla incorporava un període de 
75 h de formació professionalitzadora abans de la contractació 
laboral. D’altra banda, l’Ajuntament, mitjançant una subvenció 
del SOC, ha contractat 3 joves amb estudis superiors en 
situació d’atur dins del Programa de Garantia Juvenil. Durant 
sis mesos milloraran la seva formació i les competències 
laborals.

D’altra banda, l’Ajuntament, mitjançant una subvenció del 
SOC, ha contractat 3 joves amb estudis superiors en situació 
d’atur dins del Programa de Garantia Juvenil. Durant sis mesos 
milloraran la seva formació i les competències laborals.

El Centre Cívic Les Tovalloles va acollir el 15 de novembre 
l’acte de cloenda dels cursos de Formació Ocupacional 
2016-2017 del FOAP (Formació d’Oferta en Àrees 
Prioritàries) i el lliurament de diplomes als i les alumnes.

Les sis especialitats formatives que ha realitzat l’Ajuntament 
de Sant Feliu, en col·laboració amb el Servei d’Ocupació 
de Catalunya, han estat Gestió administrativa del comerç 
internacional; Gestió comptable i gestió administrativa per 
a auditoria; Organització i gestió de magatzems; Confecció 
i publicació de pàgines web; Atenció sociosanitària a 

Les persones usuàries de la borsa de treball del Servei 
Local d’Ocupació (SLO) compten des d’ara amb un 
sistema d’inscripció a les ofertes més àgil i intuïtiu. 

Amb el nou procediment es millora la cerca, la 
visualització de la informació i la tramitació del currículum 
a les ofertes. Per altra banda també es millora la gestió 
interna, tot fent-la més eficient i operativa. 

Aquestes millores permeten ajustar l’aplicació de gestió 
d’ofertes a les noves necessitats de les persones 
usuàries del Servei Local d’Ocupació, i formen part d’un 
pla de millores generals en els procediments de gestió 
informàtics per a un millor servei a la ciutadania.

www.santfeliu.cat/ofertestreball

Dos plans d’ocupació, un d’ells 
per a dones, faciliten la inserció 
laboral de 23 persones

Els cursos de Formació Ocupacional 2016-17 assoleixen un 
percentatge d’inserció del 40%

Millores al web municipal per 
inscriure’s a les ofertes de 
treball del SLO

persones dependents en institucions socials; i Atenció 
sociosanitària a persones dependents al domicili. Els 113 
alumnes de totes les especialitats han obtingut el certificat 
de professionalitat i han realitzat pràctiques formatives en 
empreses. En concret, 60 alumnes han fet pràctiques i han 
col·laborat amb 37 empreses del Baix Llobregat, 13 d’elles 
de Sant Feliu. Un dels indicadors més ressenyables de 
l’edició d’enguany dels cursos de formació ocupacional ha 
estat el grau d’inserció. A dia d’avui, un 40,7% dels alumnes 
que han acreditat totalment o parcialment el certificat de 
professionalitat han trobat feina. 

Esports

Es presenten els equips de Sant 
Feliu de la temporada 2017-2018

Peña Recreativa de Sant Feliu

La Peña Recreativa de Sant Feliu va fer l’acte de presentació 
del planter el divendres 24 de novembre al Camp municipal 
de futbol de Falguera. L’entitat ha començat la temporada 
amb un total de 150 jugadors i jugadores distribuïts en 
16 equips, 15 de futbol (dos femenins) i un de futbol sala. 
El principal objectiu del club per a aquesta temporada és 
que el primer equip aconsegueixi el tan esperat ascens a 
2a Catalana. Pel que fa al futbol base, el repte és formar i 
educar esportivament els jugadors per tal que acabin jugant 
al primer equip. I respecte als equips femenins, el principal 
objectiu és consolidar el futbol femení dins del club i a la 
ciutat. 

Club d’Handbol Sant Llorenç

Un total de 23 equips i 285 jugadors i jugadores del Club 
d’Handbol Sant Llorenç es van donar cita el 19 de novembre al 
pavelló Andrey Xepkin durant la presentació de la temporada 
2017-18. Aquest ha estat un any especialment important per 
al C.H. Sant Llorenç, ja que al maig l’equip d’Andrey Xepkin 
va aconseguir l’ascens de categoria a la Lliga Catalana. A 
més, l’equip Special Handbol va rebre el guardó VEC (Valors 
Esport i Ciutadania) per la seva tasca d’acostar la pràctica de 
l’handbol a persones amb discapacitat psíquica en el marc 
del I Congrés Juga Verd Play “Els valors també compten”, 
celebrat a Cornellà el passat mes d’octubre.

Santfeliuenc FC

El camp de futbol de Les Grases va acollir l’1 de desembre 
la presentació oficial del planter del Santfeliuenc FC. L’entitat 
té actualment 515 futbolistes distribuïts en 40 equips (37 
de masculins i 3 de femenins) en totes les categories, des 
de promeses fins al primer equip. Els principals reptes de 
l’entitat per a aquesta temporada són mantenir el primer 
equip a tercera divisió i consolidar el futbol base i el futbol 
femení. El 3 de desembre el Santfeliuenc FC va fer 112 anys, 
coincidint amb el partit de lliga que va jugar contra el RCD 
Espanyol B a la Ciutat Dani Jarque. 

Club Natació Sant Feliu

El CNSF va fer la presentació dels equips el passat 23 de 
setembre. L’acte, que es va celebrar a les instal·lacions del 
Complex, va reunir els 240 esportistes que entrenen al club, 
ja sigui en natació (8 equips) o en waterpolo (13 equips).

Una vintena de premiats
a la 16a Nit de l’Esport
En el marc de la 16a Nit de l’Esport, celebrada el 7 d’octubre 
a la Sala Ibèria, es van reconèixer una vintena d’esportistes 
i equips del municipi pels mèrits aconseguits durant la 
temporada 2016-2017. En aquesta edició novament es van 
premiar esportistes a títol individual o equips de totes les 
entitats esportives locals que havien presentat candidatura. 

Núria Marquès, guanya cinc medalles als 
Mundials de natació paralímpica

La nedadora del C.N. Sant Feliu, Núria Marquès, de 18 anys, 
ha aconseguit un total 5 medalles als Mundials de natació 
paralímpica celebrats del 2 al 6 de desembre a Ciutat de 
Mèxic: tres ors en els 100 m esquena, 200 m estils i 400 m 
lliure, una plata a 100 m lliure i un bronze en 100 mariposa.

3x3 de bàsquet per promocionar el bàsquet 
femení a la ciutat

El Club Bàsquet Santfeliuenc i la Federació Catalana de 
Bàsquet van organitzar l’1 de novembre, a la pl. Lluís 
Companys, un torneig 3x3 de bàsquet en el marc de la 
Capitalitat del bàsquet Femení 2017. A la competició hi van 
participar un total de 65 jugadores, distribuïdes en 16 equips 
de diferents categories, que anaven des de la categoria sènior 
fins a mini. Durant aquest any que ostenta la Capitalitat, Sant 
Feliu ha organitzat diferents activitats per promocionar i 
donar visibilitat al bàsquet femení a la ciutat. 

Radouane Nour i Raquel Parrado, campions 
en els 10 km de la 6a Sansi

El marroquí Radouane Nour i la vicentina Raquel Parrado, 
del Club La Sansi, van aconseguir el podi en les categories 
masculina i femenina, respectivament, en la cursa de 10 
quilòmetres celebrada en la 6a Sansi de Sant Feliu. En la 
cursa de 5 quilòmetres els primers a travessar la línia de 
meta van ser Carlos Rodríguez, també del Club La Sansi, i 
Marta Romance, del club de triatló barceloní Ae Rockets. La 
competició es va iniciar amb les proves de categoria infantil, 
on hi havia 140 inscrits en quatres curses de diferents edats. 
Posteriorment es van fer les curses de 5 i 10 quilòmetres, 
en un recorregut que passava pel centre de la ciutat, i 
amb arribada a la pista d’atletisme de Sant Feliu. En les 
proves absolutes van travessar la línia d’arribada prop de 
800 atletes.  

11

el
b

u
tl

le
tí

10

d
es

em
b

re
 2

01
7



L’advocada Julia Latorre, nova Síndica de 
Greuges Municipal

El saló de sessions de l’Ajuntament va acollir el 28 de 
novembre la presentació a la ciutadania de Júlia Latorre, 
nova Síndica de Greuges Municipal. Julia Latorre va ser 
escollida com a Síndica Municipal de Greuges en la sessió 
plenària del mes de juny, amb els vots a favor d’ICV-EUiA, 
PSC, C’s, Veïns per Sant Feliu, el vot en contra del PDeCAT 
i l’abstenció d’ERC. En la trajectòria professional de la nova 
Síndica destaca el fet d’haver estat la primera dona fiscal 
d’Espanya i la primera dona degana dels Col·legis d’Advocats 
d’Espanya. També ha estat degana del Col·legi d’Advocats 
de Sant Feliu, i en diferents períodes ha format part tant del 
Consell d’Advocats de Catalunya com del Consell General 
de l’Advocacia. A més, ha estat presidenta de l’Escola de 
Pràctica Jurídica i del Casino Santfeliuenc. 

Trobareu més informació a www.santfeliu.cat/sindic

El moviment Viles Florides reconeix 
novament Sant Feliu amb tres flors d’honor

A la gala anual Flors d’Honor 2017 de Viles Florides, 
celebrada a Mollet del Vallès al setembre, Sant Feliu va tornar 
a ser distingida com a Vila Florida per tercer any consecutiu. 
En l’acte, presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, es va atorgar a la ciutat 
tres flors d’honor. Aquests són els guardons amb què el 
moviment Viles Florides reconeix la feina dels municipis en 
l’àmbit del verd urbà i de la transformació de l’espai públic 
amb l’enjardinament dels espais verds. Amb aquest resultat 
Sant Feliu revalida la distinció aconseguida en les dues 
edicions anteriors, en què la ciutat va ser distingida amb les 
tres flors d’honor. 

Treballs en relació amb l’accessibilitat al 
web municipal

L’Ajuntament està realitzant totes les actuacions necessàries 
per adequar el portal www.sanfeliu.cat als estàndards 
d’accessibilitat web vigents a nivell internacional (Pautes 
d’accessibilitat al contingut del web 2.0, definides per la 
comunitat internacional World Wide Web Consortius (W3C). 
D’aquesta manera, totes les persones usuàries podran 
utilitzar els serveis del web, incloent aquelles persones amb 
necessitats especials per motiu de discapacitat, edat o altres 
raons, o la gent gran i altres col·lectius que accedeixen al 
web de formes molt diverses: des de dispositius mòbils, 
sense la utilització del ratolí com a dispositiu d’entrada, etc.

Es presenta el Premi de Poesia Martí Dot 
2016 i es publiquen les noves bases

El 21 de novembre es va presentar a la Biblioteca Montserrat 
Roig el Llibre “La mà dins la roda”, de Guim Valls, poemari 
guanyador del Premi de Poesia Martí Dot 2016. El llibre 
guanyador també es va presentar a la Llibreria La Calders 
de Barcelona el 23 de novembre. Els dos actes van servir 
també per fer públiques les bases de la 43a edició del 
premi, que arriba consolidant-se com un dels premis per a 
poetes i poetesses joves més importants del panorama líric 
català. El certamen pretén promoure la creació literària en 
català i ajudar especialment els joves poetes i poetesses a 
donar a conèixer la seva primera obra. El premi és obert a 
la participació de persones de fins a 35 anys que presentin 
un recull de poemes originals i inèdits, escrits en català. 
Enguany el guardó està dotat amb 1.500 euros i la publicació 
de l’obra guanyadora a la col·lecció de poesia de Viena 
Edicions. A més, la persona guanyadora participarà en un 
mínim de dos recitals poètics organitzats per l’Ajuntament 
durant l’any 2018.

Més informació: www.santfeliu.cat/martidot

Yuzz Sant Feliu: Clausura de la cinquena 
edició i nova convocatòria

La Biblioteca Montserrat Roig va ser l’escenari el 5 d’octubre 
de l’acte de cloenda de la cinquena edició del programa de 
suport a l’emprenedoria jove Yuzz Sant Feliu, que enguany 
ha vist créixer 15 projectes molt diversos en l’àmbit de 
les noves tecnologies, alguns d’ells de marcat caire social. 
L’acte també va servir per presentar BIS-Baix Innova Social, 
un programa que pretén impulsar el prototipatge de projectes 
d’innovació social treballant accions concretes amb resultats 
tangibles.

D’altra banda, ja està en marxa la sisena edició del programa 
d’emprenedoria, aquesta vegada amb nou nom, Yuzz 
Explorer. El programa està adreçat a tots aquells joves de 
18 a 31 anys que tinguin una idea o projecte tecnològic i la 
vulguin desenvolupar.

S’instal·len desfibril·ladors en diversos 
equipaments esportius

L’Ajuntament ha instal·lat 
desfibril·ladors en diverses 
instal·lacions esportives 
de la ciutat. En concret, 
s’han ubicat a la Zona 
Esportiva de Les Grases, 
que dona servei al Pavelló 
d’Esports Andrey Xepkin, 
al camp de futbol de Les 
Grases, a l’Estadi Municipal 
d’Atletisme, dos al Palau 
d’Esports Juan Carlos 
Navarro (un a la pista i 
un altre a la zona de les 
grades), i un altre aparell al 

camp de futbol Falguera. Tots els aparells estan connectats 
amb el telèfon d’emergències 112. Al marge d’aquests cinc 
nous desfibril·ladors, El Complex Municipal de Piscines, 
els ambulatoris de la ciutat, la Policia Local i la Creu Roja 
ja disposen d’aquest tipus d’aparells. A més, des del 
setembre s’han fet diversos cursos de formació adreçats 
específicament a les persones vinculades a les entitats 
usuàries de les instal·lacions esportives on s’instal·len els 
desfibril·ladors per aprendre a manipular els aparells.

Prova pilot amb empreses del polígon El Pla 
per fomentar una mobilitat més sostenible

L’Ajuntament de Sant Feliu, l’Associació d’Empresaris dels 
Polígons d’Activitat econòmica de Sant Feliu (AEPLA), 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i 12 empreses del 
polígon El Pla van ratificar el 2 de novembre un conveni de 
col·laboració per impulsar el projecte Biciempresa, a través 
del qual l’ens metropolità vol promoure l’ús de la bicicleta en 
els desplaçaments diaris per arribar a la feina. Fruit d’aquest 
acord, l’AMB ha cedit gratuïtament 30 bicicletes, Bicicletas 
Monty cedeix 3 i Soler i Sauret 4, per un període màxim de 
fins a sis mesos. Són bicicletes elèctriques o mecàniques 
urbanes, plegables o de passeig. A més, l’AMB facilita 
aparcament segur als punts d’intercanvi modal (estació de 
RENFE i tramvia) i en altres punts estratègics de Sant Feliu, 
mitjançant mòduls del servei metropolità Bicibox. 

L’ACIC cedeix a l’Ajuntament la maqueta del 
Palau Falguera per a persones invidents

La maqueta en 3D és una donació de l’Associació Catalana 
per a la Integració del Cec (ACIC) que amb conveni amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu l’ha creat per tal d’apropar la 
cultura d’un dels edificis més emblemàtics de Sant Feliu a 
les persones amb ceguera o visió reduïda. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa accidental, Lourdes Borrell, 
el regidor de Cultura, Manel Martínez, el president de l’ACIC, 
José Ángel Carrey, i l’escriptor i activista santfeliuenc Agustí 
Vilar.

Nova campanya d’ajuts per a l’adequació de 
l’habitatge

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través 
del Consorci Metropolità de l’Habitatge, han posat en marxa 
un nou programa d’ajuts per a l’adequació dels habitatges 
privats de la ciutat. La iniciativa té per objectiu millorar 
les condicions d’habitabilitat dels habitatges per garantir la 
seva seguretat i alhora augmentar la qualitat de vida de la 
ciutadania. L’import de les ajudes és del 50% del cost total 
de l’obra de millora, amb un màxim de 3.000 €, i de 6.000 € si 
l’habitatge és de la Borsa d’Habitatge. Per a més informació, 
podeu adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
de l’Ajuntament (pl. Vila, 1 – 93 685 80 01). També podeu 
consultar el web del Consorci Metropolità de l’Habitatge 
www.cmh.cat. El termini de presentació de la documentació 
inicial a l’OAC, prèvia a la sol·licitud d’ajuts, és fins al 31 
d’octubre de 2018.

Servei de recollida i lliurament sostenible de 
compres a domicili

L’Ajuntament, amb la col·laboració del projecte d’innovació 
social Koiki i la Fundació Nou Xamfrà, dedicada a la integració 
laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual, 
ha posat en marxa un servei de recollida i lliurament social 
i sostenible de compres a domicili. Els missatgers són 
persones amb diversitat funcional o persones en situació 
de vulnerabilitat que es desplacen a peu amb carrets per 
al transport o amb bicicletes elèctriques. De moment, hi ha 
15 comerços apuntats a aquesta iniciativa que els permet 
guanyar competitivitat ampliant la seva oferta de serveis a la 
clientela. Els comerços que necessitin adherir-s’hi o vulguin 
més informació es poden adreçar al Centre Can Maginàs 
(c/ Hospitalet, 25), trucant 93 685 07 83 o per correu a 
promocioeconomica@santfeliu.cat.

Actualitat
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Medi ambient

La segona fase de la campanya “Connecta’t a l’estalvi 
energètic” va començar el passat 17 d’octubre coincidint 
amb l’inici del nou pla d’ocupació d’agents energètics. 
S’han format durant 140 hores un total de 13 persones, 6 
d’elles titulars (3 electricistes i 3 auxiliars administratius) i 7 
suplents (4 electricistes i 3 auxiliars administratius). 

Durant el període de formació s’han anat alternant les 
classes teòriques amb les pràctiques a domicilis, comerços 
i comunitats de veïns. També s’ha fet traspàs de l’anterior 
pla d’ocupació a aquest per tal de poder coordinar els 
expedients que quedaven oberts, i s’ha establert la 
metodologia de treball a seguir en aquesta segona fase. 

L’objectiu de la campanya “Connecta’t a l’estalvi energètic” 
és assessorar famílies, comunitats de propietaris, comerços 
i empreses sobre com reduir el consum d’energia per tal 
mitigar la contaminació i l’emissió de CO2 a l’aire, amb 
el benefici afegit d’aconseguir estalviar diners. De fet, la 
campanya s’emmarca en el conjunt de polítiques municipals 
per contribuir a la millora del medi ambient i a la lluita contra 
el canvi climàtic.

Aquest servei, que es troba a les instal·lacions del Servei 
de Manteniment de la Ciutat (ctra. Sànson, 74 – 93 666 51 
08), ofereix consells i informació sobre l’estalvi d’energia 
a qualsevol ciutadà o ciutadana. Els horaris d’atenció al 
públic són de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

En el darrer any 378 famílies han 
reduït la despesa en llum
Des de la posada en marxa de la campanya “Connecta’t 
a l’estalvi energètic” el mes d’octubre de 2016, els agents 
energètics municipals van contactar amb un total de 572 
famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat. Es tracta 
de persones o famílies que pateixen pobresa energètica, 
que són ateses des dels Serveis Socials i que corren el risc 
de veure’s privades de l’accés als serveis bàsics de llum, 
aigua o gas, a causa de la seva situació econòmica. Els 
agents, 8 en total, van ser contractats per l’Ajuntament en 
el marc d’un pla d’ocupació subvencionat per la Diputació 
de Barcelona amb l’objectiu d’assessorar la ciutadania i els 
comerços sobre com reduir el consum d’energia.

Durant el primer any de vida de la campanya, els agents 
energètics van aconseguir que 378 de les famílies 
visitades modifiquessin el contracte que tenen amb les 
companyies subministradores, aconseguint reduir les 
factura en molts casos a la meitat. També es van revisar les 
instal·lacions i aïllament dels immobles i es van fer un total 
de 86 arranjaments en els domicilis de les persones ateses 
(endolls, cablejat, juntes de portes i finestres...). A més, els 
agents van fer un seguiment de cada habitatge durant uns 
mesos per ajustar al màxim l’eficiència dels consums a 
cada llar.

En el marc de la campanya també es van fer sessions 
formatives als comerciants i a la ciutadania en general per 

S’inicia la segona fase de 
la campanya “Connecta’t” 
amb sis nous agents 
energètics

orientar-los sobre com reduir el consum d’energia. Així, els 
assistents van portar les factures de llum i altres subministres 
per aprendre a interpretar els diferents conceptes i saber 
quines mesures d’estalvi energètic poden aplicar en l’àmbit 
domèstic.

Paral·lelament a les xerrades i a l’assessorament que van 
fer els agents energètics a les famílies que pateixen pobresa 
energètica, l’Ajuntament també va crear el Punt d’Informació 
Municipal sobre Gestió Energètica. Aquest servei es troba 
a les instal·lacions del Servei de Manteniment de la Ciutat.

+8%

21º

A+++

A+++

Bus

Les bombetes i làmpades 
LED consumeixen 10 
vegades menys que les 
incandescents i duren fins 
a 25 vegades més? 

Sabies que...

Si compres una nevera de 
classe A+++ en comptes 
d’una de classe A t’estalvies 
un 60% del cost energètic?

El transport públic
consumeix 50 vegades 
menys energia que 
l’automòbil privat?

Augmentar la temperatura 
de la calefacció 1 grau 
suposa un augment del 
consum d’energia d’un 8%?

Rentar els plats a mà amb 
aigua calenta pot resultar 
fins a un 60% més car que 
fer-ho amb el rentaplats? 

Els vehicles elèctrics tenen 
descomptes de fins al 75% 
en l’Impost de circulació i 
tenen gratuït l’Impost de 
matriculació?

Un Nadal amb menys residus!

Consells per reduir la quantitat de residus i 
fer un Nadal més sostenible:

• Utilitzar bosses de roba o cistell per anar a comprar.
• Escollir productes amb envasos retornables o 

reutilitzables. 
• Escollir productes frescos i de proximitat. Es redueix la 

despesa energètica en forma de consum de carburants.
• Evitar productes d’un sol ús, com el paper d’alumini, les 

piles, etc.
• Utilitzar piles recarregables en les joguines i els aparells 

electrònics. Les piles recarregables es poden reutilitzar 
fins a 1.000 vegades. 

• Comprar la quantitat justa de menjar. Del total de residus 
municipals que es generen a Catalunya 1,18 milions són 
fracció orgànica, és a dir, restes de menjar, de les quals 
262.000 tones són aliments malbaratats. 

• Reciclar el paper i el cartró dels embolcalls dels regals. 
• Reciclar les ampolles de vidre. Per cada 1.000 kg de 

vidre vell que s’utilitza per fabricar vidre nou s’estalvia 
més d’una tona de recursos naturals: sorra, sosa i pedra 
calcària, que són els components del vidre. 

• No fer servir molsa per als pessebres, ja que exposem 
el terra dels boscos a la dessecació i augmentem el risc 
d’erosió i el perill de desertització. Podem utilitzar fulles 
seques, sorra, serradures tenyides o escorça trinxada, o 
materials reciclables com paper o draps.

• Reciclar l’arbre de Nadal per donar-li un nou ús.
• Substituir els avets de Nadal per espècies mediterrànies. 

L’avet és una espècie que no s’adapta al clima mediterrani, 
necessita massa aigua i és molt probable que acabi morint. 
L’alzina i l’alzina surera, el cirerer d’arboç o el llentiscle, ben 
guarnits, fan l’efecte com un avet.

Horaris de la deixalleria durant les 
festes

• 25 i 26 de desembre, tancat.
• Els dies festius no hi haurà servei de la deixalleria 

mòbil.

Punts de recollida per reciclar els 
arbres de Nadal

Del 8 al 18 de gener de 2018 s’instal·laran punts 
de recollida dels avets de Nadal amb l’objectiu de 
promoure el reciclatge dels arbres i aprofitar-los 
per fer compost.

• Parc d’Europa (c/ Frederica Montseny)
• Davant de l’escola Monmany
• Plaça del Vuit de Març
• C/ Sant Joan (davant l’escola Salvador Espriu)
• C/ Sant Josep (entrada parc del Llobregat)
• Plaça de la Vila (al costat de la Catedral)
• Parc Nadal
• Aparcament davant de l’Escola Mestral

Recollida de residus i mobles vells

• La recollida de mobles vells es farà com sempre els 
dimarts al matí, a excepció del servei de dimarts 
26, que es realitzarà dimecres 27. Cal dipositar els 
mobles al carrer el dilluns a partir de les 20 h.

El consum i la generació de residus s’incrementa notablement durant el període nadalenc. Cada santfeliuenc i 
santfeliuenca genera al voltant d’1 quilogram d’escombraries al dia, i més de la meitat són embolcalls i envasos. 
Davant aquesta realitat, l’Ajuntament convida la ciutadania a continuar els hàbits sostenibles durant les festes per 
reduir l’impacte ambiental i econòmic que suposa l’excés de consum durant aquestes dates.
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Comerç
La campanya de Nadal del comerç local suma
esforços amb Sant Joan Despí i Sant Just Desvern

Enguany la campanya de Nadal del comerç local s’ha treballat de forma conjunta amb les poblacions veïnes de Sant Joan 
Despí i Sant Just Desvern. Per primera vegada, els tres ajuntaments i les respectives associacions de comerciants han sumat 
esforços per potenciar conjuntament el comerç local i atraure la població veïna als establiments de les tres poblacions. 

La campanya porta per títol “Per Nadal no cal creuar La Diagonal, cada ovella al seu corral”. Les tres poblacions disposen 
de més de 1.000 comerços que ofereixen una variada oferta de productes a preus competitius i amb l’afegit d’un tracte molt 
proper i amb comerciants molt especialitzats.  

A partir d’aquest eslògan s’han fet cartells i targetes que es reparteixen als comerços. També s’ha creat una cançó amb 
l’objectiu de convidar la ciutadania a comprar al comerç.

Sant Joan Despí
Sant Just Desvern

 

1

2 3
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Sorteig d’un viatge a Irlanda
En aquesta ocasió també s’inclou una promoció consistent 
en el sorteig d’un viatge a Irlanda per a dues persones entre 
totes aquelles que facin les seves compres als comerços 
locals de les tres ciutats. Per aconseguir-ho, cal omplir totes 
les targetes amb els gomets i com a mínim ha d’haver-hi un 
de cada municipi. Els gomets s’obtenen per cada compra de 
més de 10 euros. Aquesta promoció finalitzarà el 5 de gener 
de 2018.

La campanya de Nadal del comerç local es va presentar 
a la ciutadania l’1 de desembre a la plaça de la Vila. Va 
comptar amb la presència de Margarita Llongueras, regidora 
de Comerç de Sant Feliu, i Lourdes Borrell, alcaldessa 
accidental. També van assistir-hi les regidores M. Cinta 
Daudé, Mireia Aldana, Lidia Muñoz i la vicepresidenta de 
Consorci de Comerç, Virtudes Giraldes.

A l’acte va participar la Coral Roses del Casal de la Gent Gran, 
que va cantar nadales i va interpretar la cançó promocional 
de la campanya. També hi van participar Som Animadors, 
amb animació i una activitat de karaoke que va ajudar a 

aprendre la lletra de la cançó a tots els 
assistents. Tot plegat va culminar amb 
l’encesa de l’enllumenat nadalenc i una 
xocolatada a càrrec del Voluntariat de 
Sant Feliu. 

Concerts, campanyes solidàries, pessebres,
pastorets i els Reis, protagonistes del Nadal
Una trentena d’activitats permetran als santfeliuencs i 
santfeliuenques viure amb intensitat la celebració del 
Nadal, amb propostes que van des dels tradicionals 
concerts fins al ‘TecnoNadal’. 

Concerts
Fins al 28 de desembre hi ha programats diversos concerts 
de Nadal entre els quals destaquen els de l’Escola Municipal 
de Música i els que aplegaran les corals de l’Ateneu, de la 
Unió Coral, el Cor Roses de la Gent Gran, el Cor d’Havaneres 
del Casal de la Gent Gran i el Cor Parroquial Sant Llorenç.

65a exposició de pessebres
L’exposició col·lectiva de pessebres i diorames de l’Agrupació 
Pessebrista de Sant Feliu es podrà visitar al Palau Falguera 
del 20 de desembre al 7 de gener. D’altra banda, l’Associació 
Amics de les Roses faran un pessebre a la plaça de la Vila i 
un altre al Palau Falguera.

Pessebre vivent
El Palau Falguera acollirà les representacions del Pessebre 
vivent organitzat per Calaix de Sastre els dies 28, 29 i 30 de 
desembre. 

Pastorets
Les representacions d’Els Pastorets de Sant Feliu al Centre 
Parroquial, a càrrec de la Cia. Enric Borràs, seran els dies 25 
i 26 de desembre i el 7 de gener. Diumenge 17 Amalgama 
Musical, amb la col·laboració de Calaix de Sastre i La Coral 
Roses de la Gent Gran representaran els Pastorets de Josep 
M. Folch i Torres. El dia 14 de gener la Cia. del Carme 
representarà aquest clàssic del Nadal a la residència del 
Carme.

Campanyes solidàries 
• Fins al 30 de desembre es podran lliurar joguines noves 

i no bèl·liques o diners per a la campanya de recollida 
de joguines que impulsen Creu Roja i Ajuntament amb el 
suport de les parròquies i diferents entitats. Els llocs de 
recollida són la Creu Roja, el Casal de la Gent Gran, el 
Centre Cívic Mas Lluí i el Centre Cívic Les Tovalloles. El 9 
de desembre es va fer el Festival marató de recollida de 
joguines a la Sala Ibèria, a càrrec del Voluntariat de Sant 
Feliu.

• La campanya de recollida d’aliments del Complex de 
Piscines finalitza el 22 de desembre. 

• Sant Feliu també ha acollit activitats solidàries per a la 
Marató de TV3. 

Campament del patge Shelín
El patge Shelín instal·larà el campament als jardins del Palau 
Falguera els dies 3 i 4 de gener, en el marc d’una jornada 
festiva amb jocs, tallers, actuacions, granja animal i altres 
sorpreses. Els infants que lliurin al Patge Shelín o durant la 
cavalcada als Reis la carta de la campanya de DeBotigues 
ajuda als Reis a fer realitat el teu somni participaran en un 
sorteig de regals que deixaran els Reis Mags.

TecnoNadal al punt TIC de la Biblioteca
Del 22 de desembre i fins al 4 d egener Sant Feliu Innova 
i Tangencial desenvoluparan al Punt TIC de la Biblioteca 
Montserrat Roig tallers adreçats a infants de 8 a 12 anys 
relacionats amb les noves tecnologies, com disseny i 
impressió 3D o felicitacions de Nadal.

Cavalcada de Reis 
Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Sant 
Feliu el 5 de gener, a les 18 h, per iniciar la tradicional 
cavalcada que finalitzarà a la plaça de la Vila a les 20.30 h. 
El recorregut de la cavalcada anirà pels carrers Sant Josep, 
Rupert Lladó, Falguera, Prolongació Falguera, Pins, Miquel 
Coll i Alentorn, Hospitalet, Constitució, Sànson, Europa, 
Picasso, Constitució, Santa Creu, Marquesa de Castellbell, 
Montejurra, Laureà Miró, Jacint Verdaguer, Pi i Margall i plaça 
de la Vila.

Més informació: www.santfeliu.cat/nadal 17
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El proper dia 21 de desembre tothom estem cridats a les 
urnes. Aquestes SÍ són unes votacions com les de sempre, 
on amb el nostre vot, totes i tots, decidirem quin és el nostre 
Parlament de Catalunya.

Hem arribat fins aquí després de molts anys i el desastre 
d’aquests últims mesos de l’acció dels dos Governs: el 
d’Espanya i el de Catalunya, que des dels extrems polítics 
s’han alimentant mútuament.

El govern de Rajoy responent amb l’immobilisme a la demanda 
majoritària en Catalunya de millor autogovern i els Governs de 
Mas i Puigdemont defensant la independència, en contra de 
la majoria de la ciutadania, saltant-se i anant en contra de les 
lleis que entre tots ens havien donat: la Constitució i l’Estatut i 
creant problemes enlloc de construir solucions.

Aquestes eleccions són l’oportunitat per canviar les coses, 
per construir les solucions que necessitem i això només es 
podrà aconseguir si a qui elegim treballa per construir les 
solucions i no continuant atiant les diferències i els problemes.

Això només ho pot fer Miquel Iceta, perquè ja està fent el que 
proposa: construir solucions a aquest “lío”, mitjançant l’acord 
entre les diferents sensibilitats politiques, com ho demostra 
que en les llistes del PSC que encapçala s’integren persones 
d’esquerres com l’ex-fiscal anticorrupció Jiménez Villarejo 
democratacristians com Ramon Espadaler. 

Solucions en base a l’avenç social, fent que la recuperació de 
l’economia, l’ocupació de qualitat, l’aprofundiment i millora 
de l’Estat del Benestar (l’educació, la salut, la lluita contra 
la pobresa) siguin les preocupacions del futur govern de 
Catalunya.

I també teixint les aliances -aquí i amb la resta d’Espanya- que 
refacin les relacions i desfacin les desconfiances mútues que 
han creat els independentistes i els immobilistes. Catalunya 
oferirà una solució basada en la lleialtat i responsabilitat 
federal i rebrà un reconeixement de la seva realitat nacional, 
alhora que es clarifiquen i milloran el finançament de les 
competències que gestionarà.

Si vols solucions, vota a Miquel Iceta!! 

Catalunya en Comú–Podem és l’única
garantia d’un Govern de canvi i de progrés

Solucions. Ara Iceta!

Davant del context actual, des de Catalunya en Comú–
Podem (CatECP) volem superar la política de blocs, que 
ha fracassat i ens ha portat a un escenari de bloqueig que 
nosaltres no haguessim desitjat mai.

Ara, però, som qui té la clau del desbloqueig, perquè 
tenim les mans lliures, tant de corrupció -no com Junts per 
Catalunya que es disfressa però que és la Convergència del 
3%-, com de les herències del fracàs de la política de blocs 
d’aquests mesos.

Necessitem avançar en el nostre autogovern però la solució 
només passa per arribar a un Nou Acord que ens permeti 
recosir la societat i avançar com un sol poble. Catalunya 
ha de poder decidir lliurement el seu futur i només CatECP 
n’és garantia. Arrimadas sap que quan ella diu que vol ser 
la presidenta dels independentistes i dels que no ho són, 
no s’ho creu ningú. Igual que quan diu que no és de dretes.

CatECP volem recuperar la vocació del catalanisme popular 
-que el PSC ha abandonat donant suport a l’aplicació de 
l’article 155-, i mitjançant el canvi a Catalunya, estimular 
el canvi a la resta de pobles d’Espanya; que han de ser 
conscients que el que el 21D es juga a Catalunya és també 
l’exercici dels seus drets i llibertats. Perquè reformar 
la Constitució per anar a propostes més centralistes i 
polítiques més antisocials és el que volen PP i C’s, però 
nosaltres apostem per garantir drets, tant el dret a decidir 
com els drets socials.

I als que diuen que no es podran fer polítiques socials fins 
que no s’assoleixi la independència, cal dir-los clarament 
que la societat està patint i que ja no pot seguir esperant. 
Que es fixin en l’exemple d’Ajuntaments com Sant Feliu o 
Barcelona, nosltres no posem excuses.

CatECP apostem per realitzar una revolució democràtica 
i feminista, per acabar amb les desigualtats i bastir una 
societat més justa i decidida en la defensa entre d’altres, 
dels drets de les dones i de les persones homosexuals; no 
com el número 3 a les llistes del PSC, Ramon Espadaler que 
sempre ha estat contrari al reconeixement de les llibertats 
personals.

CatECP som l’única garantia de defensa de la Catalunya 
treballadora, aquella que va lluitar per aconseguir les 
llibertats socials, polítiques i nacionals; la Catalunya real 
que la resta no volen veure perquè només els interessa 
el debat de les banderes. Per tot això, vota Catalunya en 
Comú-Podem, som comuns com tu!

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

L’opinió

República o repressió 

L’independentisme català sempre ha proposat respostes 
polítiques a un problema polític. El problema és que una 
enorme majoria de catalans volen canviar el marc de relació 
amb l’Estat Espanyol, un 70% de catalans, segons totes 
les enquestes, volen decidir el futur polític de Catalunya. 
L’autonomisme com a eina és un element insuficient, caduc, 
obsolet.

L’1 d’octubre va ser una resposta política a un problema 
polític. Reivindiquem el resultat, tres milions de catalans es 
van mobilitzar aquell dia, en una resposta unànime, d’un 
dia que ha passat a la història del País. La resposta de 
l’Estat la violència, la repressió, els empresonaments, el 
trepitjar l’Estat de Dret, amb uns autos jurídics que estan 
fent avergonyir a qualsevol penalista. L’Estat no vol justícia, 
vol venjança perquè l’1-O va ser vençut. Vençut perquè vam 
demostrar la seva veritable cara, l’odi a la democràcia. 

No volíem les eleccions del 21 de desembre, per il·legítimes, 
per innecessàries. Però hi són, perquè a diferència del bloc 
de la vergonya, del bloc del 155, nosaltres no tenim por 
a les urnes, perquè estem convençuts de què al final la 
democràcia sempre guanya. El 21 de desembre va d’això, de 
derrotar-los allà on més mal els fa, derrotar-los a les urnes. 
Ara que a cops de porra no podran segrestar urnes i vots, 
derrotem el bloc de la ignomínia, el bloc del 155, el bloc 
que no va dubtar ni un segon en pagar les nostres àvies, les 
nostres mares, els nostres veïns. 

El 21-D també va de derrotar les males persones. Perquè 
diguem-ho clar i sense embuts, és ser mala persona no 
condemnar la violència policial del dia del referèndum, és de 
mala persona desitjar l’empresonament de persones que no 
han comès absolutament cap delicte, és de mala persona 
començar un campanya electoral amb el crit de “a por ellos”, 
i és de mala persona ballar en els mítings quan un dels 
candidats dorm a la presó. 

No es mereixen ni un segon gestionar il·lícitament la 
Generalitat. Fem-los fora, vota República. 

Ara sí votarem

Ahora que tenemos urnas de verdad y nos ampara la Constitución 
y el Estado de Derecho. Ahora que hay plenas garantías 
democráticas y nadie votará más de una vez. Votaremos y 
ganaremos porque somos más los que nos sentimos catalanes, 
españoles y europeos. 

El 21-D les diremos alto y claro que ni con nuestro país ni con 
nuestro futuro van a jugar más. Que ya han acabado de hacernos 
daño y de angustiar a nuestros padres, a nuestros hijos o 
nuestros abuelos.

Votaremos para tener un gobierno en la Generalitat que respete 
las leyes y que dando ejemplo se haga respetar. Un gobierno que 
nos haga sentirnos orgullosos y que no nos avergüence. Así de 
fácil y así de distinto.

Un gobierno que trabaje para el conjunto de la ciudadanía, hable 
la lengua que hable. Que defienda los intereses de las clases 
medias y trabajadoras, encabezado por personas honestas y con 
una profesión fuera de la política. Así de común y así de radical.

Un gobierno que no insulte al resto de España ni divida a las 
familias y a la  sociedad catalana. Hemos de llenar las urnas para 
que las instituciones catalanas dejen de estar al servicio de unos 
pocos y trabajen para todos. 

Porque Cataluña merece una televisión pública que refleje la 
realidad social, también en castellano. Porque nos merecemos 
una educación pública de calidad, trilingüe, como las de los ricos 
y los jerarcas convergentes.

Por primera vez una fuerza política sale a ganar al nacionalismo 
en unas autonómicas. En Ciutadans nunca hemos tenido 
complejos y hemos sido claros: vamos a expulsarlos del poder, 
nunca pactaremos con ellos. ¿Pueden PP y PSC decir lo mismo?

Nos jugamos mucho y hay que apostar fuerte. Por eso 
presentamos al mejor equipo y a la mejor candidata. Gente 
luchadora y trabajadora, del pueblo y para el pueblo, venidos de 
todos los puntos de España con raíces sólidas en Cataluña, con 
Inés Arrimadas al frente.

El nacionalismo sabe que su tiempo ya se ha acabado... ahora 
hemos de ir a votar masivamente el próximo 21-D. Con tu voto 
tienes la oportunidad de evitar que este mal sueño que hemos 
padecido no se repetirá otra vez. 

Querían democracia... y la van a tener. Ciutadans nació para este 
momento. Vamos a ganar porque ha llegado nuestro momento. 
Ara sí votaremos. Vota a Inés Arrimadas. Vota a Ciutadans.

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/cs

Lídia Muñoz Cáceres
Portaveu del Grup Municipal
d’ICV-EUiA

Lourdes Borrell Moreno 
Presidenta del Grup Municipal
del PSC

Oriol Bossa i Pradas 
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

Raúl Alba Molina
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s
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España es la solución

Este mes de diciembre, hace exactamente 40 años, con 
Tarradellas como president de la Generalitat provisional, 
tomaron posesión los miembros de nuestro primer Consejo 
Ejecutivo de la democracia. Fue uno de los hitos de la 
Transición española.

Cataluña participó activamente en el gran logro constitucional. 
Se ultimaba la lectura del borrador de la Constitución 
que aprobamos un año después, en diciembre de 1978, 
y los catalanes participamos activamente del esfuerzo de 
reconciliación con el que, entre todos, hemos forjado cuatro 
décadas de convivencia, tolerancia y democracia bajo el 
imperio de la ley.

Los catalanes fuimos protagonistas principales del gran 
proyecto de convivencia en libertad que es la Constitución 
de 1978. Con el conjunto de los españoles, logramos que 
la disputa política, las diferencias de opinión y de ideario se 
encauzaran en el marco de la cordialidad.

Tenemos que retomar la concordia. Porque en la vida diaria 
y en la vida política, la concordia es la piedra angular sobre 
la que se asienta la democracia. El 21 de diciembre tenemos 
la oportunidad, con la fuerza de los votos, de recobrar la 
concordia para construir el futuro que queremos todos los 
catalanes y todos los españoles.

Necesitamos poner fin a tantas actitudes antidemocráticas 
que niegan el pluralismo a la sociedad catalana. Todas 
las posiciones políticas se pueden defender, con libertad 
y tolerancia, desde el respeto al otro y a la ley. Por eso, 
el Partido Popular está a favor del diálogo, el debate y 
la controversia política, porque entre todos tenemos que 
edificar la Cataluña que queremos compartir.

Hace 40 años los españoles dimos un ejemplo al mundo 
de pacto y reconciliación. Ese esfuerzo que nos unió hoy 
es más necesario que nunca. El 21-D vamos a recuperar 
el impulso reconciliador para que ningún catalán vuelva a 
trasladar a su vida cotidiana el descarnado enfrentamiento 
político y pueda volver a convivir tranquilamente con el que 
piensa distinto.

Hemos vivido las mejores cuatro décadas de nuestra 
historia. Y mantenemos la voluntad, firme y profunda, de 
seguir conviviendo juntos en libertad. El PP quiere debatir 
con todos para defender que ESPAÑA ES LA SOLUCIÓN.

Con 10 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el 
voto de calidad del alcalde decidió que el Pleno Municipal 
aprobara el acuerdo anual de mayor trascendencia para 
toda la ciudad. Es un presupuesto poco representativo y 
pensado más en las elecciones municipales de 2019 que 
en la gestión económica y financiera a medio y largo  plazo. 

Veïns ha trabajado durante meses con rigor las cuentas 
de nuestro Ayuntamiento. Las propuestas que hemos 
presentado y debatido con el equipo de gobierno y que 
ofrecemos a información ciudadana han sido estudiadas 
por una comisión de profesionales y personas individuales 
muy interesadas en la economía municipal. No ha sido 
posible encontrar acuerdos con el equipo de gobierno, 
porque nuestras propuestas suponen un cambio de modelo 
significativo al del equipo de gobierno.
 
En nuestro análisis valoramos avances en el actual equipo 
de gobierno y objetivos compartidos con el responsable de 
Hacienda, pero las voluntades políticas han de convertirse 
en actuaciones definidas y concretadas también en el 
tiempo, y la burocracia de la organización del gobierno 
municipal permanece desfasada.

El análisis y la valoración del conjunto del presupuesto 
la tenemos disponible en: veinspersantfeliu.blogspot.com.
es/, donde encontrareis completa nuestra intervención en 
el Pleno Municipal, así como la ponencia presentada y 
explicada en el acto informativo-participativo del día 1 en la 
Sala Ibèria. 

Para Veïns la tarea del presupuesto no ha terminado, 
empieza el seguimiento y control de las actuaciones 
presupuestarias. Esperamos y deseamos que nuestros 
legítimos desacuerdos, muy razonados, sean tenidos en 
cuenta por el equipo de gobierno, en cualquier caso, 
consideramos que nos asiste la razón, el sentido común, 
para no desfallecer e intentar mejorar la gestión económica 
y financiera de nuestro Ayuntamiento, con la colaboración y 
participación ciudadana. 

Buenas fiestas, salud, felicidad y mejor 2018.

L’opinió

Veïns representa un cambio de modelo del 
presupuesto tradicional

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

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola ens 
va deixar als catalans i catalanes sense el nostre govern. I la 
imposició de les eleccions d’aquest proper 21 de desembre 
ens posa davant l’obligació de votar uns representants, 
quan ja els tenim i sota una amenaça de què si no surt una 
majoria unionista continuaran les restriccions i la repressió 
sobre les nostres institucions i el nostre poble. 

El bloc unionista, amb un PP al capdavant que a Catalunya 
només representa al 8% de la població i el 39% si sumem 
C’s i PSC, ha decidit que poden aplicar les lleis a mida dels 
seus desitjos mentre els Comuns s’ho miren tot des de la 
barrera. Ho han fet, a més, amb la complicitat d’un sistema 
judicial que prèn decisions directament partidistes i que 
afecten greument la campanya electoral. L’exemple més 
ridícul, que no el més sagnant, el trobem en la prohibició de 
la presència del color groc.

De tot aquest procés l’única lectura possible és que des 
de l’Estat no han entès en cap moment el poble català. 
Mentre que des de Madrid esperen que es produeixi un punt 
d’inflexió, des del PDeCAT a Sant Feliu estem absolutament 
convençuts de què aquestes eleccions imposades són una 
oportunitat, per reafirmar-nos una vegada més, en la nostra 
voluntat de què els catalans no volem seguir a Espanya. 

El nostre país compta amb un govern legitimat pel poble 
i ara tenim una oportunitat de restituir-lo. Per aquest 
motiu des del PDeCat us demanem el vot per al president 
Puigdemont a través de la llista unitària i transversal de 
JUNTS PER CATALUNYA ja que aquesta és l’opció que 
garanteix la continuïtat del projecte democràtic sortit de les 
urnes el 27-S de 2015 i del 1-O de 2017 que la intervenció 
de l’estat ha aconseguit posar en suspens, però no aturar. 
Volem que s’acabi amb l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució i exigim l’alliberament dels presos polítics i el 
retorn dels nostres representants a l’exili, per tal de restituir 
la República.

Aquestes són reclamacions que tots els catalans i catalanes 
hem de fer nostres i que, ara per ara, només podrem exigir 
a través d’una resposta majoritària a les urnes.

Hem demostrat sobradament al llarg dels darrers anys 
que les paperetes no ens fan por, al contrari, que la 
nostra principal voluntat és poder expressar-nos de manera 
democràtica i pacífica. Per aquest motiu hem d’aprofitar que 
aquesta és precisament una de les nostres fortaleses per tal 
de participar de manera massiva i contundent.

Ens han donat una empenta. Ens han tirat al terra. Però no 
han acabat ni amb nosaltres ni amb les nostres esperances. 
Ens volien agenollats i ens trobaran dempeus. 

Recuperem el govern legítim de Catalunya

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/cdc

El Ple
Octubre 2017
Contracte Programa 2017-2019 entre l’Institut Català 
de les Dones i l’Ajuntament per al Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) i polítiques d’igualtat de 
gènere. Unanimitat.
Moció de C’s per adaptar els parcs infantils per a infants 
amb diversitat funcional. Unanimitat.
Proposta de conveni de cessió gratuïta de 2 immobles 
municipals a l’IMPSOL, per a la construcció d’habitatge 
de protecció oficial i d’habitatge dotacional. Aprovada 
amb les abstencions de C’s i PP. 
Moció del PDeCAT sobre el rebuig als atemptats terro-
ristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la 
tasca realitzada pels cossos policials i d’emergència. 
Unanimitat.
Moció d’ICV-EUiA i PSC en defensa de l’educació com a 
eina de cohesió. Aprovada amb les abstenció d’un regidor 
de VSF i els vots en contra de C’s i PP.
Moció d’ICV-EUiA i PSC sobre la situació política de 
Catalunya. Aprovada amb l’abstenció del PSC i els vots en 
contra de C’s i del PP.
Moció d’ERC de condemna a la brutalitat policial de l’Es-
tat a Catalunya. Aprovada amb les abstencions del PSC i 
d’un regidor de VSF i els vots en contra de C’s i PP.
Moció del PDeCAT per aturar la suspensió de l’autono-
mia de Catalunya. Aprovada amb l’abstenció del PSC i els 
vots en contra d’un regidor de VSF, C’s i PP.
Moció de C’s i PP, en suport als càrrecs electes catalans 
que estan rebent pressions per complir amb la legalitat 
vigent amb motiu del Referèndum il·legal de l’1 d’octu-
bre. Aprovada. Abstencions d’ICV-EUiA i d’un regidor de VSF.
En contra d’ERC, PDeCAT, un regidor de VSF i el regidor no 
adscrit.  
Moció d’ERC per exigir la llibertat dels presidents de 
l’ANC i Òmnium. Aprovada amb l’abstenció de PSC i el vot 
en contra d’un regidor de VSF, C’s i PP.
Moció del PP pel 40è aniversari de la Constitució. Rebut-
jada. En contra PDeCAT, ERC, regidor no adscrit i un regidor 
de VSF. Abstencions ICV-EUiA, PSC i un regidor de VSF.
Subvencions, de caràcter finalista, a diverses entitats 
ciutadanes, per a l’exercici 2017. S’aproven per majoria 
absoluta, amb l’abstenció d’un regidor del Veïns, excepte el 
vot afirmatiu al Voluntari de Sant Feliu. 

Novembre
Pla General  Metropolità  per a la creació d’un nou equi-
pament a la Catedral i aprovació del conveni urbanístic 
d’aquest sector. Aprovada amb el vot en contra de C’s.
Tarifes d’abonaments d’activitats i serveis del Complex. 
Aprovades amb el vot en contra del regidor no adscrit. 
Conveni del Consell Comarcal Baix Llobregat pel finan-
çament de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia del Baix Llobregat. Unanimitat 
Moció de la Junta de Portaveus i del regidor no adscrit, 
d’Adhesió al Manifest contra la violència masclista. 
Unanimitat
Moció de la Junta de Portaveus i del regidor no adscrit,  
sobre l’elaboració d’una Llei de la Gent Gran de Catalu-
nya. Unanimitat.
Moció de la Junta de Portaveus i del regidor no adscrit, 
d’Adhesió a la Declaració de Shanghai sobre ciutats 
saludables. Unanimitat.
Moció presentada per la Junta de Portaveus, per fer 
front a l’estigma i la discriminació relacionades a l’epi-
dèmia VIH/Sida. Unanimitat.
Moció del a Junta de Portaveus i del regidor no adscrit, 
sobre la Setmana de la discapacitat. Unanimitat.

 

Elisabet Ortega Robles
Portaveu del Grup Municipal
del PP

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

Rosa Maria Martí Jodar
Portaveu del Grup Municipal de
PDeCAT
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Ciutat

Tribuna oberta
Envieu-nos les vostres cartes a comunicacio@santfeliu.cat o per correu postal a 
l’Ajuntament (pl. Vila, 1).  Indiqueu el vostre nom i cognoms, adreça, telèfon i DNI. 
Les cartes es publicaran per rigorós ordre d’arribada.

El proper 21 de desembre se celebraran les eleccions 
al Parlament de Catalunya a les quals concorren 10 
candidatures. La seva convocatòria anticipada i en dia 
laborable, fa necessari aprofundir en la informació habitual 
davant aquest tipus de convocatòries.

El sistema electoral que recull l’Estatut és proporcional: els 
escons al Parlament es reparteixen entre les llistes electorals 
en proporció als vots que cadascuna ha obtingut. Al mateix 
temps, aquest sistema ha d’assegurar la representació 
adequada de totes les zones del territori de Catalunya.

Podran votar en aquestes eleccions els ciutadans i ciutadanes 
de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de 
celebració de les eleccions i que consten empadronats a 
Sant Feliu de Llobregat.

Afectacions a la jornada laboral

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social dicta la normativa 
que sigui procedent perquè l’elector/a que presti serveis el 
dia 21 de desembre pugui disposar, dins de l’horari laboral, 
de fins a quatre hores per a l’exercici del dret de sufragi, les 
quals seran retribuïdes.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la 
corresponent reducció proporcional del permís. Aquest 
permís té la condició de retribuït i no recuperable.

Els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors 
l’aportació del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit 
per la mesa electoral corresponent, per tal de fer efectiu 
l’abonament del salari del temps utilitzat per votar.

Classes d’anglès

Com a responsable del Butlletí de Sant Feliu, em complau 
dirigir-me a vostè per demanar-li la seva col·laboració en la 
denúncia d’un cas de discriminació ocasionat per part del 
Centre Cívic Mas Lluí, de Sant Feliu de Llobregat, essent 
aquest públic i gestionat pel Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat.

Sóc un ciutadà de l’esmentada ciutat, amb certa disàrtria 
provocada per una discapacitat física, i que he patit el que a 
la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb 
Discapacitat -article 19- es considera una discriminació. 
Em vaig inscriure a les classes de conversa en anglès 
que s’ofereixen en aquest centre, vaig superar l’entrevista 
d’accés i, després de la primera classe he estat expulsat. 
El motiu és que tant a la professora com al grup els hi 
costa entendre’m quan parlo i això -diuen- pot afectar 
negativament el nivell de la classe.

Podria entendre aquesta resposta si fos una acadèmia 
privada, fóssim només dos alumnes a classe -tindria molt 

pes la meva parla- i paguéssim un preu de mercat, però 
resulta que és públic, som 6 alumnes a classe i paguem 20 
€ al mes. Si en aquest context no són capaços d’intentar 
escoltar un parell o tres d’intervencions petites que pugui 
fer en una hora i mitja que estem allà, encara que costi 
entendre’m, i tenint en compte que la resta de temps podem 
escoltar a cinc persones més parlar sense disàrtria, crec 
que alguna cosa grinyola i bastant.

Li demano publiqui alguna notícia al respecte al seu diari, 
que serveixi de denúncia, per tal que s’estableixin les 
mesures necessàries per evitar situacions similars en un 
futur, així com que el fet pugui quedar impune. Cal una 
assumpció de responsabilitat per part de les persones 
implicades -siguin físiques o jurídiques-, així com una 
revisió dels plecs de condicions dels concursos oberts 
pel consistori, de tal manera que incorporin la gestió de la 
diferència, i l’establiment de protocols per garantir aquesta 
gestió a la ciutat des del consistori.

Ismael García Fernández

Pel que fa a les escoles i centres de formació, la Generalitat 
ha decretat el dia 21 de desembre com a “no lectiu”. No 
obstant, el dia 22 de desembre sí que serà lectiu, i serà el 
darrer dia abans de les vacances escolars de Nadal, tal com 
estava previst abans de la convocatòria d’eleccions.

Afectacions al funcionament dels serveis municipals 

A totes les eleccions existeix una figura que és la dels i 
les representants de l’Administració, que són les persones 
que s’encarreguen de transmetre al Centre de Recollida 
d’Informació (CRI) les dades de totes les fases del dia 21 
de desembre: obertura, comunicació de les dades dels 
membres de les meses electorals, primer i segon avanç de 
participació i escrutini. Des del web i les xarxes municipals 
s’anirà informant de la jornada electoral, així com dels 
resultats al final de la jornada.

Això implica que un nombre elevat de treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament no podrà desenvolupar la seva 
tasca habitual el dia 21 de desembre, doncs han estat 
designats com a representants. A més, l’emplaçament de 
col·legis electorals en espais on habitualment es presenten 
serveis municipals, també modificarà aquests serveis en 
funció de la seva afectació.

Com que el dia 21 de desembre ha estat decretat com a 
dia no lectiu, el professorat de l’Escola bressol i l’Escola 
Municipal de Música no treballarà durant la jornada electoral, 
així com tampoc els i les docents de l’Aula Sant Feliu.

www.santfeliu.cat/eleccions

Eleccions al Parlament de Catalunya
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