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Es marquen les línies de 
futur amb l’aprovació de 
diferents plans estratègics 
Pàgs. 7, 14 i 15

Campanya de civisme, 
per una tinença 
responsable de mascotes
Pàg. 16 i 17

Nova imatge 
de la plaça 
de la Salut
Pàg. 9

Unitat per al soterrament



Les Festes de Primavera
en imatges
De l’11 al 13 de maig Sant Feliu es va 
celebrar l’Exposició Nacional de Ro-
ses, que enguany va fer doble aniver-
sari, 90 anys de la primera exposició i 
60 des de que és “nacional”, i la Fira Comercial i Indus-
trial del Baix Llobregat.
Mireu les fotografies a la galeria que trobareu a
www.santfeliu.cat/festesdeprimavera

El reportatge

Sabies que... ?

}Recollida de 
signatures al Palau 
Municipal d’Esports 
durant un concert
de Joaquin  Sabina. 
8 d’octubre de 1994. 
Foto Blas Serrano.
Fons: ACBL.

}El Butlletí Municipal, 
núm. 244. Octubre de 
1976. Fons: ACBL.

Regidors i regidores de barri
Juliol de 2018
Els regidors i regidores de barri atendran la ciutadania del 2 
al 12 de juliol. Les regidories de barri es reprendran al mes 
de setembre.
Més informació: www.santfeliu.cat/regidoriesdebarri

A l’octubre de l’any 1976 El Butlletí ja es feia ressò del soterrament. 
En el número 244 apareixia l’article Desventuras de un paso a 
nivel a la secció El tema del dia, atribuïble al redactor-jefe Gabriel 
Herrero Chapitel.

Amb els anys el Butlletí ha anat recollint moltes notícies, moltes 
d’elles guiades més per la il·lusió de què el soterrament fos realitat. 

El soterrament fa via

Un anunci llargament esperat

L’anunci es va produir durant la visita institucional que el 
ministre va fer a l’Ajuntament, acompanyat de l’anterior 
delegat del govern Enric Millo, i l’expresident d’ADIF Juan 
Bravo. En l’anunci es va especificar que el soterrament serà  
complet i tindrà un cost aproximat de 136 milions d’euros 
finançat íntegrament pel Govern espanyol, i abordat amb el 
pressupost ordinari d’ADIF. La compareixença de l’exministre 
es va produir en un saló de plens amb representants de 
les diferents forces que integren el consistori i exalcaldes.  
L’alcalde Jordi San José va destacar el procés de “lluita unitària 
i tenaç per aconseguir la ciutat cohesionada urbanísticament 
que es correspongui amb la ciutat cohesionada socialment 
que és ‘marca de la casa’ de l’Ajuntament”.

Després d’anys de reivindicacions, l’exministre de Foment Íñigo de la Serna va anunciar el 
passat 17 de gener que les obres del soterrament s’iniciarien durant el 2019. Des d’aleshores 
el consistori en ple ha treballat conjuntament a través de la Ponència Unitària, que integra 
tots els grups municipals de l’Ajuntament, com a reflex de la unitat política i social per fer 
front al repte de soterrar les vies i crear una nova ciutat a l’espai que avui ocupen.

Punt de no retorn

Per primer cop a la història, un ministre del Govern 
d’Espanya va anunciar a la sala de plens un calendari 
d’obres per al soterrament i el seu finançament a 
càrrec de l’Estat: és un punt de no retorn. Tants anys 
de lluita veïnal i unitat política han donat els seus fruits, 
i estic convençut que el nou Govern ho respectarà.

Ara, ja hem de començar a crear el Sant Feliu que 
volem amb les vies soterrades. Hem de definir els 
requeriments de ciutat que volem concretar en 
projectes d’obres que definiran Sant Feliu per a més 
de cent anys, com ho va fer aquell primer tren de 1854. 
La creació del nostre futur ja ha començat: participa-
hi!

Jordi San José
L’alcalde

“Tenir el projecte de 2010 fet i acabat ens 
ha permès que l’any que ve comencin les 
obres del soterrament complert i mentre 
prepararem les solucions que ens obrirà. 
Trencarem les barreres, comunicarem 
persones i barris i farem emergir les opor-
tunitats personals i col·lectives que es 
necessiten.”

Lourdes Borrell
Presidenta del Grup Municipal del PSC

Un compromís a mantenir

L’alcalde Jordi San José i les alcaldesses de Montcada i 
Reixac, Laura Campos, i de l’Hospitalet, Núria Marín, han 
demanat de forma unitària al ministre de Foment del nou 
Govern de l’Estat espanyol que es doni compliment als acords 
arribats amb cada municipi per al soterrament de les vies 
del tren. La petició es va formalitzar a través d’un manifest 
presentat en roda de premsa el passat 8 de juny per tal que 
el nou executiu espanyol respecti els compromisos adquirits 
per part de l’anterior ministre amb els tres ajuntaments. El 
text recorda que els soterraments acabarien “amb l’actual 
saturació de la xarxa de rodalies” i suposarien un gran avenç 
per cloure “els problemes de seguretat, que ja s’han cobrat 
massa víctimes”. En concret, 28 en el cas de Sant Feliu, i prop 
de 350 accidents mortals sumant les tres ciutats.
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El reportatge

Raúl Alba El soterrament no sólo ha de 
coser las tramas urbanas de la Salut, Can 
Calders, Roses o Can Maginàs. Tiene 
que dar lugar a una urbanización amable 
donde la gente pueda pasear y estar. Pero 
también consiste en obtener espacios 
donde construir vivienda protegida 
para las clases medias y trabajadoras, 
completando además los equipamientos 
existentes. Necesitamos que sea un polo 
de atracción para hacer a nuestra ciudad 
más competitiva y generar empleo.

Elisabet Ortega Después de 40 años de 
lucha finalmente en enero llegó de manos 
del Gobierno del Partido Popular el anuncio 
que el soterrament empezará en 2019. 
En los 6 meses que han pasado desde 
la visita de Iñigo de la Serna los plazos 
y tramitaciones se están cumpliendo 
escrupulosamente. Pero no olvidamos las 
palabras de los responsables de Adif que 
nos aseguraron que esto se había puesto 
en marcha por voluntad política del PP. 
Tras el cambio de gobierno perpetrado 
por el PSOE estaremos alerta para que 
no vuelvan a dejar nuestro proyecto 
guardado en un cajón.

Oriol Bossa Sant Feliu té davant seu una 
oportunitat única per a la ciutat, alhora 
comprovem com la gran limitació per 
atreure la ciutadania serà l’escepticisme. 
A ningú se li escapa que l’escepticisme 
regna encara en bona part dels nostres 
conciutadans. Seria un error posar el 
carro davant dels bous, i això vol dir 
voler iniciar un procés participatiu tan 
complex, sense abans haver enderrocat 
el mur de l’escepticisme. Perquè un procés 
participatiu com aquest sense una gran 
participació gran serà un fracàs col·lectiu 
que no ens podem permetre.  

Silvestre Gilaberte Consideramos que 
los compromisos en la administración 
deben ser respetados y por lo tanto cum-
plidos por el nuevo Gobierno de España. 
Es cierto que la inestabilidad política 
genera dudas e incertidumbres que se 
suman al escepticismo que podemos 
observar en nuestros convecinos y en 
los actos públicos convocados. Sobre 
el soterrament hay que continuar en la 
línea trazada y en el proceso de infor-
mación, comunicación y participación 
se impone una reflexión y un trabajo en 
profundidad de opiniones y propuestas 
sin precipitaciones.

Rosa Maria Martí Sembla que va de 
debò. Després del sotrac del govern 
espanyol, s’havia d’assegurar que el 
soterrament no quedava enterrat. 
Confirmat. Va endavant!!
No oblidem mai, però, que no serà mèrit 
dels que ara governen a Madrid, a la 
Generalitat o a Sant Feliu. És mèrit de 
la lluita incansable de tots els ciutadans 
i ciutadanes representats per tot l’arc 
polític al llarg de més de 30 anys.
Ara toca consensuar l’altra part que se’n 
deriva: com volem que sigui el Sant Feliu 
de les properes dècades.

L’opinió de l’oposició 

Preguntes i respostes sobre el soterrament

Sobre el projecte constructiu

Quina part de les vies quedarà coberta?
Quedaran totalment cobertes al llarg d’1,5 km de longitud que fa 
el casc urbà de Sant Feliu, entre la riera de Pahissa i la carretera 
de la Sànson. Es generaran 40.000 m2 de sòl públic, que actual-
ment són propietat d’ADIF.

Qui pagarà les obres de soterrament de les vies?
Tindran un cost aproximat de 136 milions d’euros i seran finan-
çades íntegrament per ADIF, entitat pública que depèn de l’Estat.

Les obres d’ADIF inclouen la urbanització de la superfície?
El pressupost d’ADIF preveu exclusivament les obres de soterra-
ment i la construcció de la nova estació. Les obres d’urbanització 
es promouran des de l’Ajuntament de Sant Feliu i serà la ciutada-
nia qui decidirà com es configura el nou espai.

Quan s’aprovarà el projecte de soterrament?
A finals d’abril de 2018 s’ha aprovat inicialment el projecte bàsic. 
A l’octubre de 2018 es preveu l’aprovació definitiva del projecte 
constructiu.

Quan començaran les obres, quina durada tindran i qui les 
farà?
Començaran el segon semestre de 2019, segons el Ministeri de 
Foment. Tindran una durada de quatre anys, aproximadament. 
La redacció del projecte i l’execució de les obres són responsa-
bilitat d’ADIF.

Com es faran les obres?
Es preveuen dos sistemes constructius: des de l’estació (direc-
ció Molins de Rei) es farà mitjançant un túnel en mina (sistema 
belga) on s’avançarà un metre i mig cada dia; des de l’estació 
(direcció Sant Joan Despí), s’utilitzarà un sistema de pantalles. 
Tots els sistemes constructius a utilitzar compleixen els requisits 
i normatives aplicables en matèria de seguretat.

Les del soterrament són les úniques obres que es faran?
Una vegada soterrades les vies serà necessari urbanitzar els 
terrenys que quedaran alliberats, aproximadament 110.000 m2.

Sobre la mobilitat

Durant les obres es veurà afectada la mobilitat de la ciutat?
El trànsit de vehicles i la circulació de vianants es veuran alterats 
durant el transcurs de les obres. Durant la fase d’obres s’habili-
taran passos provisionals que garanteixin la comunicació entre 
els dos costats de les vies tant per a vianants com per a vehicles.

El servei de Rodalies de Renfe es veurà interromput?
Les obres de soterrament preveuen la construcció d’un estació 
accessible temporal i unes vies provisionals. Això permetrà l’exe-

cució de les obres i el trànsit de trens de forma simultània. Des 
del carrer de Santiago Rusiñol fins al carrer del Comte Vilardaga 
es crearà un desviament de les vies a la banda muntanya per 
poder realitzar les obres sense interrompre el servei de rodalies.

On estarà ubicada l’estació provisional durant les obres?
Estarà a l’alçada del carrer de la Constitució, cruïlla amb Comte 
Vilardaga, a tocar de l’actual pas a nivell. Disposarà de rampes, 
escales i ascensors que compleixin els requisits normatius en 
matèria d’accessibilitat.

Es podrà passar pel pas a nivell durant les obres?
Durant les obres el pas a nivell es convertirà en l’accés a l’estació 
provisional. Això farà impossible el seu creuament.

On estarà ubicada la nova estació definitiva?
La nova estació definitiva serà soterrada i la seva ubicació apro-
ximada es trobarà propera a la plaça de l’Estació actual.

Vies soterrades
1,5 km

Vies soterrades
1,5 km

Vies
descobertes

Estació
provisional

Maig-juliol 2018
Informació

Set-des. 2018
Procés participatiu

Gener 2019
Conclusions procés
participatiu

Març-set. 2019
Concurs d’idees per
a la urbanització

17 nov 2019
Consulta popular per escollir 
proposta guanyadora

Estació
definitivaVies descobertes

Molins de Rei

Sant Joan Despí

Més informació: www.santfeliu.cat/soterrament

Com es preveu que sigui la superfície a urbanitzar quan fi-
nalitzin les obres?
Es decidirà en un procés participatiu que acabarà en un concurs 
obert d’idees, i la proposta seleccionada serà escollida per part 
de la ciutadania.

Quan es podrà participar en el debat sobre aquest nou es-
pai públic?
El procés de participació començarà al setembre de 2018. 
S’obriran diferents espais de debat i reflexió on es recolliran 
aportacions ciutadanes a incorporar en el disseny de l’espai.

Com puc participar-hi?
Us podeu subscriure al Butlletí ByeByeVia i disposareu d’infor-
mació per participar de manera directa. 

Quins seran els principals eixos de debat sobre el nou espai 
públic?
Els principals eixos de debat giraran entorn la qualitat de l’espai, 
la mobilitat, l’habitatge, els equipaments i les zones verdes.

Sobre le procés participatiu: urbanització de la superfície

Túnel en mina. Sistema de pantallas.
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Nens i nenes representants 
del Consell d’Infants van 
voler sumar-se al Fòrum 
amb una aportació especial: 
projectant un vídeo elaborat 
per ells, en què s’adreçaven 
a ciutadans i ciutadanes 
per fer-los una pregunta 
clau: “Què és per a tu 
l’Educació?”.
Descobriu les respostes a 
http://www.santfeliu.cat/
youtube.

Educació

Al ple de gener es va aprovar el Pla local de joventut. Les 
principals novetats són la posada en marxa del nou Casal 
de Joves i de l’app del carnet jove local. En paraules de la 
regidora de Joventut, Lidia Muñoz, “Crearem una assemblea 
de joves i s’elimina el Consell de Joventut. Volem que tothom 
que tingui una idea disposi d’un espai. Impulsarem també 
pressupostos participatius per a acció juvenil”. A més, el pla 
proposa quatre eixos per donar resposta a les necessitats de 
la població jove.

Finalment, el pla jove posa èmfasi en la promoció de valors 
com el respecte a la diversitat, la prevenció de la violència 
masclista, la sensibilització en drets humans, el respecte a 
l’entorn natural de la ciutat i el coneixement de la cultura, 
història i patrimoni locals.

El Pla ha estat fruit d’un procés de participació en què jovent 
de la ciutat ha aportat diferents valoracions i idees. En total, 
hi han participat 607 joves amb 510 aportacions recollides a 
través de tallers participatius, reunions i fòrums. 

Fer de Sant Feliu una ciutat més lectora i més creativa han 
estat les dues línies de treball que han sortit del Fòrum del 
Projecte educatiu de ciutat (PEC) que es va celebrar el 5 
de maig. El Fòrum es va realitzar després de la presentació 
del PEC en la jornada participativa de fa un any, on es va 
constituir el grup impulsor que va presentar tota la feina 
que s’havia portat a terme en els darrers mesos. Les dues 
comissions que integren aquest grup, Ciutat Lectora i Ciutat 
Creativa, van portar a debat en sengles tallers una sèrie 
de propostes d’actuació, en què van participar prop de 
quaranta persones, tant a títol individual com representants 
de diverses entitats.

Un projecte estratègic per a la 
millora de l’educació

L’objectiu del PEC és recollir els valors del model de ciutat 
que es vol, des d’una perspectiva educadora, i que concreti 
i planifiqui accions que contribueixin a fer possible aquest 
model, del qual es pugui beneficiar la ciutadania al llarg de la 
seva vida. Per això, des del primer moment s’ha implicat el 
màxim d’associacions, col·lectius i persones a títol individual, 
estiguin o no vinculades al món educatiu, de manera que 
les propostes i compromisos que s’acordin donin resposta a 
totes les necessitats i interessos.

El projecte va partir d’un estudi previ de la situació actual 
de Sant Feliu en l’àmbit educatiu, el qual recollia la relació 
de recursos existents. Aquest document va marcar el punt 
de partida dels treballs que van començar al maig de 2017, 
i que han contribuït a la construcció d’un model de ciutat on 
l’educació és clau.

La lectura com a element 
integrador

La Comissió Lectora, una de les dues que integra el 
grup impulsor que ha treballat propostes en el darrer 
any, està formada per entitats i persones interessades 
en la promoció de la lectura. Entre els seus objectius 
principals hi ha el de formar ciutadans i ciutadanes 
compromesos i responsables per a la millora del seu 
interès per la lectura. Per assolir-ho, s’han marcat dues 
línies de treball per començar a desenvolupar-les durant 
els propers anys: accions educatives a l’espai públic que 
promoguin el gust per la lectura i l’habilitació d’espais 
per a l’intercanvi de llibres, i la promoció de la lectura a 
través de les noves tecnologies.

Transformant Sant Feliu a través 
de la creativitat

La Comissió Creativa del grup impulsor del PEC està 
formada per entitats i persones interessades per la 
creativitat i la innovació social. Les persones integrants 
volen transformar Sant Feliu en una ciutat en què passin 
coses que afavoreixin la sensibilitat i la imaginació de les 
persones. Els objectius operatius per portar-ho a terme 
són divulgar i fer aflorar les expressions de creativitat 
del municipi, a través de dues línies principals de 
treball: fomentar la creativitat a les escoles i promoure 
actuacions de creativitat a l’espai públic.

El Casal i l’app del carnet jove,
per a l’octubre

El nou Casal serà més gran i incorporarà, a més del punt 
juvenil, una cafeteria, sala de concerts, sales polivalents, sis 
bucs d’assaig, sales de reunions, etc. També s’hi ubicarà 
el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) i s’hi programaran tallers, 
cursos i activitats per a la gent jove.

L’altra novetat del Pla Jove és la posada en marxa del carnet 
jove local a través d’una app gratuïta. El carnet jove local 
permetrà accedir a la informació de serveis i activitats, així 
com participar en enquestes promogudes per l’Ajuntament 
per recollir diferents opinions. També hi haurà espais 
d’interacció entre joves i eines amb propostes de sectors 
com el comerç local, la cultura o l’oci privat.
 

El nou Pla Jove, un ampli 
paraigua de polítiques de 
joventut

El Fòrum del Projecte 
educatiu de ciutat 
aposta per una ciutat 
més lectora i creativa 

Joventut

“El PEC va més enllà de l’Ajuntament i 
implica la ciutadania per parlar de temes 
educatius. Per tant, totes les propostes 
sorgides del Fòrum, l’Ajuntament les ha 
pres com un encàrrec a desenvolupar. 
A partir d’aquí, treballarem actuacions 
perquè es parli de ciutat lectora i creativa 
no només a les escoles, sinó a molts 
més àmbits de la ciutat”.

Mireia Aldana
Regidora
d’Educació
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Ciutat

A partir del 6 de juliol a la tarda els vianants i ciclistes podran 
travessar el riu Llobregat, mitjançant un nou gual inundable 
que connecta els marges del riu entre Sant Feliu i Molins de 
Rei, al marge esquerre, i Sant Vicenç dels Horts, al marge 
dret.

Es tracta d’una plataforma transitable de 4 metres d’amplada 
i 30 metres de longitud, que dona continuïtat a l’eix de 
vianants i bicicletes que ve al llarg del riu per relacionar-se 
amb els espais naturals, establint un nou enllaç amb els 
municipis veïns de l’altra banda del riu. Alhora es millora la 
connectivitat entre municipis amb la xarxa de camins del 
parc del riu Llobregat i es crea una nova ruta saludable, 
fomentant l’accessibilitat a punts d’interès natural com els 
aiguamolls de Molins de Rei.

Aquest gual està en un dels punts on la llera del riu és més 
estable, aigües avall del pont sobre el Llobregat entre la 
B-23 i l’A2, i uns metres aigües amunt de la confluència de 
la riera de Torrelles. Per comunicar el gual i la passarel·la 
amb les vies ja existents es construiran accessos sobre els 

Aquest any el parc d’Europa s’ha ampliat amb un espai 
de 8.550 m2 que limita amb Sant Just Desvern, l’escola 
Martí i Pol i el carrer de Roses. La parcel·la disposa de dos 
accessos, un des del carrer de Roses i un altre des del 
passeig del Comte de Vilardaga. 

L’actuació, que es va fer durant el 2017, ofereix espais per a 
totes les edats amb usos lúdics i esportius, així com un espai 
de passeig. Aquesta zona disposa d’usos que no es troben 
a la resta del parc, però manté el seu caràcter rural. Així, 
l’espai disposa d’àrees de pràctica esportiva amb mobiliari 
fitnes i bicicletes estàtiques, una zona de lleure amb bancs, 
zones d’estada aïllades i zones amb taules de pícnic.

Un altre element del parc és una rèplica de la fita de terme 
que separava els límits dels termes parroquials i després 
municipals de Sant Just i de Sant Feliu. La pedra original 

La línia L52, que connecta l’Hospitalet amb Sant Feliu, ha ampliat i millorat el seu 
servei, arribant fins al barri de Mas Lluí i millorant la seva cobertura a Roses Castellbell, 
amb noves parades als carrers de Josep Ricart i Girona. Així es dona compliment al 
compromís del Pla de Mobilitat Urbana de contribuir a la sostenibilitat, a la integració i a 
la millora de la qualitat de vida. L’ampliació de la línia i la incorporació d’un vehicle més 
a la flota millora la connexió per als veïns i veïnes dels barris del Mas Lluí i de Roses 
Castellbell amb el tramvia a Consell Comarcal, Sant Joan Despí, Cornellà i l’Hospitalet 
de Llobregat, cada 20 minuts, en feiners, i cada 30 minuts, en dissabtes i festius.

En els darrers mesos el barri de la Salut ha viscut una millora 
important amb la reforma integral de la plaça i dels carrers 
que l’envolten. A més s’ha creat un mural a la mateixa 
plaça en reconeixement al moviment veïnal dels anys 70. 
A aquestes millores cal afegir les que s’han fet al pont que 
uneix la Salut i Can Maginàs, fent accessible la circulació de 
persones entre ambdós barris. 

També ha canviat la fesomia del barri per la carretera de la 
Sànson i per la pineda de la Salut. Aquest espai públic situat 
al costat de l’escola bressol Fàbregas i del Roserar connecta 
amb el parc de la Vall del Cerdanet i és un pòrtic d’entrada 
al Parc Natural de la Serra de Collserola. Sant Feliu disposa 
així d’un nou espai verd del què pot gaudir tota la ciutadania, 
i especialment per la seva proximitat els veïns i veïnes de la 
Salut, Can Maginàs, les Grases i Can Calders.

El camí per fer realitat la reforma del barri es va iniciar a finals 
de 2012, amb la reivindicació al ple de l’Associació de Veïns 
que va comptar amb la unanimitat de tot el consistori per 
tirar-la endavant. El projecte va disposar d’aportacions de 
veïns i veïnes del barri. El resultat ha estat una nova plaça, 

Al juliol es podrà 
creuar el riu a peu i 
amb bicicleta

El parc d’Europa s’amplia 
amb nous usos lúdics i 
esportius

La línia de bus L52 amplia el seu recorregut al Mas Lluí

talussos a banda i banda de la llera, que es completaran 
amb tasques en l’entorn natural. Aquesta nova inversió 
pública en el parc agrari té un cost de 745.364 €; cadascun 
dels tres ajuntaments n’aporta un 23% i la resta és assumit 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Nova passarel·la a la riera del Comerç

També s’ha construït una passarel·la per als vianants i 
ciclistes sobre la desembocadura de la riera del Comerç 
dins del terme de Sant Feliu. Aquest és un dels espais que 
el nostre municipi neteja sistemàticament, tot i ser una 
tasca responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, per 
minimitzar els riscos derivats d’episodis de pluges intenses 
perquè ciutadans i ciutadanes puguin gaudir de les rutes, el 
paisatge i l’entorn natural únics del parc del riu Llobregat. 
L’import d’aquesta passarel·la ha estat de 241.458,65 € i ha 
estat finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El barri de la Salut canvia d’imatge

data del segle XVII, i en un cantó hi ha una graella que 
simbolitza Sant Feliu i a l’altra una campana que és el símbol 
de Sant Just Desvern. La resta de l’espai compta amb 
nombrosos arbres i zones arbustives. El reg està format 
per una xarxa d’aspersors i també s’ha reforçat l’enllumenat 
amb la finalitat de millorar la seguretat del camí. Aquesta 
actuació ha tingut un cost final de 214.558,82 € (IVA inclòs).

més gran, oberta i accessible. Ara la plaça és un espai públic 
sense barreres arquitectòniques, s’han ampliat i distribuït 
millor els jocs infantils amb un gronxador per a infants amb 
discapacitats, 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. El pressupost de 
la reforma de la plaça ha estat d’1.307.302,89 € (IVA inclòs).

Un mural en reconeixement al moviment 
veïnal

El dissabte 26 de maig es va inaugurar a la plaça de la Salut 
el mural de 400 m2 dedicat al moviment veïnal dels anys 
70 que ha pintat l’artista valencià Escif, que va ser escollit 
després d’un procés de selecció de 8 mesos, amb una 
convocatòria internacional. El mural, que ha estat iniciativa 
de l’Ajuntament i ha comptat amb la col·laboració de la 
Fundació Contorno Urbano, simbolitza la lluita de les entitats 
veïnals que, fa 40 anys, van aconseguir la construcció de 
serveis bàsics, com l’ambulatori, escoles, etc. 

Foto: Fundació Contorno Urbano
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Ciutat

L’Ajuntament i l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i 
Gestió Patrimonial (IMPSOL) han signat un conveni amb 
l’objectiu d’ampliar el parc d’habitatge assequible a Sant Feliu. 
L’alcaldessa accidental Lidia Muñoz i el conseller delegat de 
l’IMPSOL, Ramon Torra, van signar l’acord el passat 7 de 
febrer, que estableix la cessió gratuïta d’una parcel·la i un 
immoble per construir-hi habitatges.

El conveni es va acordar en el passat ple del mes d’octubre, 
i esdevé una de les actuacions estratègiques previstes en la 
primera fase del Pla local d’habitatge 2017-2022. Mitjançant 
aquest acord, l’Ajuntament cedeix gratuïtament un solar situat 
al carrer d’Anselm Clavé, previst anteriorment com un hotel, 
perquè hi construeixi un edifici d’habitatges de protecció 
oficial. El conveni també inclou la donació de la tercera planta 
de l’edifici situat al carrer del Pla on hi ha un supermercat, una 
superfície que era de propietat municipal i que es destinarà a 
lloguer social.

La signatura s’emmarca dins les mesures a favor de l’habitatge 
des dels àmbits social i urbanístic que propugna el Pla local 
d’habitatge 2017-2022, aprovat en la sessió plenària de juny 
de 2017. Aquest document, estretament lligat al Pla de rescat 
social, recull el conjunt de polítiques socials i urbanístiques 
per facilitar el dret d’accés a l’habitatge, especialment als 
col·lectius amb necessitats especials i a persones i famílies 
en situacions d’urgència social. La signatura del conveni de 
cessió dona continuïtat al desenvolupament de la primera 
fase del Pla, que conclourà el 2019, i que també preveu entre 
d’altres tancar les negociacions amb el Sareb per un altre 
edifici al carrer del General Manso. En la segona fase, que va 
fins al 2022, es preveu dotar la ciutat d’equipaments per a la 
gent gran als centres cívics de Les Tovalloles i Mas Lluí.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix una línia de 
subvencions per adequar i millorar l’habitabilitat dels 
habitatges individuals o unifamiliars de titularitat privada de 
l’àrea metropolitana que s’hagin construït abans de 1981, 
llevat dels casos d’intervencions urgents per risc imminent 
que afectin l’estabilitat global de l’edifici, les d’adaptació de la 
mobilitat interior dels habitatges o les de millores energètiques 
i de sostenibilitat.

Els habitatges han de ser el domicili habitual de les persones 
propietàries o arrendatàries, o en el cas d’habitatges buits, 
aquests hauran d’incorporar-se a la Borsa de lloguer municipal.

Els objectius de les subvencions són: 
• Obtenir i/o millorar l’habitabilitat.
• Adaptar les instal·lacions de l’interior de l’habitatge a les 

normatives vigents (aigua, llum, gas, etc.).
• Introduir millores energètiques (instal·lació de punts de 

recàrrega per a vehicles elèctrics, etc.) i de sostenibilitat 
(tancaments de finestres, protecció solar d’obertures, etc.).

• Adaptació de la mobilitat: aparells elevadors, substitucions 
de banyeres per dutxes, etc.

La quantia màxima de les subvencions per habitatge és del 
50% del cost subvencionable, fins a un màxim de 3.000 euros. 
En el cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa local de lloguer 
la quantia màxima serà del 50% del cost subvencionable, fins 
a arribar a 6.000 euros.

Les sol·licituds es poden presentar fins 31 d’octubre de 2018 o 
fins que s’exhaureixi  la consignació pressupostària.

Podeu sol·licitar informació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(pl. Vila, 1).

L’Ajuntament i l’IMPSOL signen 
un conveni per fomentar 
l’habitatge assequible

Subvencions per fomentar 
l’habitabilitat dels habitatges

Activitat econòmica

Les empreses que confien al Servei Local d’Ocupació la 
gestió d’alguna oferta de treball han valorat molt positivament 
les prestacions que aquest ofereix. Aquesta és la valoració 
que es desprèn dels qüestionaris contestats per aquelles 
empreses que al llarg de 2017 han gestionat alguna oferta 
de treball a través d’aquest servei de l’Ajuntament. La 
rapidesa en la tramitació i l’adequació de les candidatures 
preseleccionades han estat els serveis més ben valorats amb 
una puntuació de 9 sobre 10, mentre que la satisfacció global 
i la informació rebuda reben 8,9 i 8,5 punts respectivament. 

Ofertes gestionades pel SLO durant 2017

El Servei Local d’Ocupació va gestionar l’any passat 326 
ofertes amb un total de 384 llocs de treball, i amb una 
cobertura del 68%. El nombre total de persones actives 
al servei ha estat de 2.234 que han presentat la seva 
candidatura a les diferents ofertes amb una mitjana de 14 
persones per lloc de treball. 
 
A partir d’una anàlisi de les ofertes gestionades en funció dels 
perfils professionals sol·licitats per les empreses, es dedueix 
que les ocupacions demandades són molt heterogènies, amb 
una representació que oscil·la entre el 3 i l’11%, a excepció 
de les ocupacions vinculades amb el perfil administratiu on 
s’assoleix un 18%. 

L’Ajuntament de Sant Feliu desenvolupa tot un seguit 
d’accions amb l’objectiu  que ciutadans i ciutadanes 
augmentin les seves possibilitats de trobar feina mitjançant 
la formació. En els darrers mesos fins a 113 persones han 
participat en aquests programes de formació i treball, de 
les quals fins a un 40% han acabat treballant. Pel que fa als 
programes de formació i treball adreçats a joves, les dades 
són encara més encoratjadores: dels 57 alumnes que hi han 
participat, 8 de cada 10 han trobat feina gràcies a la feina 
conjunta amb les 27 empreses col·laboradores. En el cas 
del Pla de Transició al Treball, un 30% dels 42 joves que 
han participat han trobat feina, i s’ha aconseguit un 95% 
d’inserció educativa. 

 Dels sectors amb major grau d’inserció laboral destaquen el 
de magatzem i logística amb un 90%, el d’atenció domiciliària 
en què fins a un 85% dels i les participants han trobat feina, 
l’àmbit del lleure amb un 62% d’inserció, l’administratiu 
amb un 32% i la restauració, sector en què una de cada 4 
persones participants han acabat amb un contracte. A Sant 
Feliu aquestes accions de formació i treball s’articulen a 
través dels programes Joves per l’ocupació, Fem ocupació 
per a joves, Formació ocupacional, Pla de Transició al Treballi 
Treball als Barris.

Durant els mesos de febrer, març i abril el Servei de Comerç 
i comerciants de Sant Feliu han participat en cinc sessions 
de treball dirigides, que han comptat amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. L’objectiu és parlar del comerç de 
proximitat i en especial del comerç de Sant Feliu i dinamitzar 
el comerç definint un full de ruta per als propers anys. Les 
reunions, que es continuaran fent en els propers mesos, 
han aconseguit fins ara crear un punt de trobada dels 
professionals dels sectors comercial i de serveis de la ciutat 
per definir perspectives i estratègies per als propers anys, 
plantejant idees i propostes viables.

L’Ajuntament ha obert el termini perquè les persones en 
situació d’atur que s’estableixin com a autònomes i les 
empreses locals que contractin persones aturades de la 
ciutat puguin sol·licitar ajudes econòmiques per al foment de 
l’ocupació fins al 30 de novembre de 2018. Amb aquestes 
subvencions, fins a 2.500 euros per a persones autònomes i 
fins a 6.000 euros per contracte, l’Ajuntament vol contribuir a 
reduir el nombre de persones aturades de la ciutat i millorar 
la competitivitat del teixit econòmic local.

Més informació a http://www.santfeliu.cat/empreses 

El Servei Local d’Ocupació 
frega l’excel·lència segons les 
empreses de Sant Feliu

Bons resultats en els programes 
de formació i treball

Sessions de comerç urbà per un 
nou model comercial

Obert el termini per sol·licitar 
ajuts per a empreses i persones 
emprenedores per  al 2018
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Per onzè any consecutiu, el programa Treball als 
Barris ofereix a les persones en situació d’atur millorar 
les seves possibilitats de trobar feina formant-se en 
les especialitats següents:

En curs
• Operari polivalent de magatzem
• Auxiliar de cuina
• Ofimàtica

Accions previstes al segon semestre
• Neteja industrial i viària
• Dependent/a de carnisseria
• Preparació ACTIC
• Anglès d’atenció al client

Més informació a https://cancalderslasalut.blogspot.com

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. Per quart cop 
consecutiu, l’Ajuntament posarà en mans de ciutadans i 
ciutadanes la possibilitat de decidir quines seran les obres 
de millora en el marc del Pla de millora de l’espai urbà. 
A partir de la tercera setmana de setembre s’habilitarà la 

El procés participatiu de les obres de millora de 2019, a punt

El camp de futbol municipal Falguera comptarà a partir 
de 2019 amb noves instal·lacions a través de les obres 
de remodelació parcial del camp de futbol Falguera que 
condicionaran aquest equipament a la pràctica esportiva 
que s’hi desenvolupa. El projecte estableix agrupar en un 
sol edifici de nova planta vestidors, despatxos o  magatzem, 
entre altres usos. L’actuació també preveu substituir els 
actuals mòduls provisionals de bar i vestidors per una solució 
definitiva que garanteixi unes bones condicions de confort i 
seguretat per als usuaris i usuàries de l’equipament. Aquesta 
remodelació, que es portarà al ple de juny de 2018, s’iniciarà 
a principis de 2019 i tindrà una durada de 8 mesos. El cost 
total de la intervenció ascendeix a 1.498.540 € (IVA inclòs).

Remodelació del camp de 
futbol municipal Falguera

primera part del procés en la qual persones i entitats podran 
presentar propostes que, un cop validades, s’incorporaran 
a la fase de votació que s’obrirà a partir del novembre. Els 
pressupostos participatius es consoliden així a Sant Feliu 
com una de les eines de democràcia directa per posar sobre 
la taula fórmules de cogestió i codecisió entre institucions i 
ciutadania. 11
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Ciutat

El dijous 19 d’abril es va inaugurar el nou Centre 
Demostrador de Creació i Innovació Social i Tecnològica de 
Sant Feliu. L’espai CO-Innova Sant Feliu, ubicat a la Torre 
del Roser, aglutina la creació i la innovació tant social com 
tecnològica de la ciutat. És un espai de cotreball per treballar 
per projectes, amb assessoraments creuats, mentoria i 
networking. El nou centre suposa un salt qualitatiu en molts 
aspectes que ja es porten a terme a Sant Feliu des de fa 
anys i també és una aposta per integrar serveis i facilitar-ne 
l’accés a la ciutadania.

Durant la jornada d’inauguració del nou centre es va fer 
la presentació dels espais, dels projectes que nodreixen 
Sant Feliu Innova i dels agents implicats, institucions, 
partenariat, exparticipants d’edicions anteriors i futurs 
col·laboradors del nou centre. Els participants a la visita 
han pogut veure com es desenvolupa l’activitat “STEAM, 
tecnologia i innovació educativa: disseny i impressió 3D 
+ introducció a la robòtica” amb alumnat de 4t d’ESO de 
l’institut Martí Dot.

Conveni amb AGBAR
La jornada va donar cabuda a diversos actes de caire 
institucional: la inauguració del programa Yuzz Explorer 
d’enguany, la cloenda del Bis’17, i la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre Aigües de Barcelona, amb 
l’assistència de l’alcaldessa accidental, Lidia Muñoz, i 
del director d’AGBAR, Ignacio Escudero. En l’acte es van 
presentar experiències de col·laboració entre Aigües de 
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu, com el projecte 
de telelectura i fons de solidaritat per a famílies en risc 
d’exclusió. La directora d’Innovació i Coneixement 
d’AGBAR, Maria Monzó, també va presentar la ‘Sant Feliu 
Maker League 2018’, una iniciativa que permetrà l’impuls 
del desenvolupament de propostes per part d’emprenedors 
i emprenedores santfeliuencs amb un perfil ‘maker’.

El Ple municipal, el mes de maig, va aprovar la modificació 
de l’organigrama, la plantilla i el Catàleg de llocs de treball 
de l’Ajuntament. Aquest acord es va assolir després d’un 
període de treball intens i de diàleg col·laboratiu amb tots els 
grups municipals i els sindicats, amb l’objectiu de desplegar 
l’estratègia de transformació cultural i organitzativa aprovada 
pel Ple el mes de març.

Aquestes modificacions tenen per objectiu, entre d’altres, 
simplificar i racionalitzar l’estructura organitzativa, l’estabi-
lització, la reducció de la temporalitat i la tecnificació de la 
plantilla, tot gestionant el talent existent a l’organització i la 

Nou centre demostrador de 
creació i innovació social 
CO-Innova

L’Ajuntament assumeix el repte de la transformació 
cultural i organitzativa

captació de nou i fent acompanyament dels treballadors i 
treballadores. El procés es governarà des de l’Oficina 2030, 
òrgan que es va crear al ple d’abril.

Es tracta d’un nou enfocament per avançar en la transforma-
ció de l’Ajuntament, establint un marc estratègic, objectius 
i línies d’actuació que han d’inspirar el desenvolupament a 
curt, mitjà i llarg termini d’una administració municipal àgil i 
propera, eficaç i eficient, adaptada a les necessitats actuals 
i futures del territori de Sant Feliu, de la ciutadania i del teixit 
empresarial i emprenedor.

Cultura

El 10 de juny passat la Biblioteca Montserrat Roig va bufar la 
primera espelma des que al juny de 2017 va obrir les seves 
portes després de passar un procés de remodelació integral. 
En els darrers dotze mesos, l’equipament ha augmentat 
qualitativament i quantitativa els serveis que ofereix en els 
seus 2.100 m2 de superfície, consolidant-se com a centre 
de difusió cultural i de formació en noves tecnologies de 
referència a la ciutat.

Important increment d’usuàries i usuaris
La  Biblioteca ha experimentat un augment considerable de 
les visites presencials. Durant prop de 1.800 hores en què 
l’equipament ha estat obert en el darrer any (un total de 271 
dies de servei) s’han superat les 224 mil visites (828 al dia, 
de mitjana, front a les 412 que va registrar la Biblioteca va 
funcionar ininterrompudament durant tot un any), fet que 
evidencia la gran acceptació per part de la ciutadania tant 
dels nous espais com de l’oferta d’activitats i de catàleg.

Increment del fons documental
El fons documental ha esdevingut una de les claus per 
entendre l’èxit durant el darrer any de vida de la Biblioteca 
Montserrat Roig. Al llarg d’aquests mesos s’ha superat la 
barrera dels 60 mil elements en préstec, fet que suposa 
que cada persona usuària s’ha emportat de mitjana 2,5 
documents. Aquesta situació ha generat un increment de 
carnets de préstec, amb gairebé 1.400 persones.  

Serveis virtuals
L’estrena dels equipaments físics de la Biblioteca també han 
anat acompanyats de nous espais a la xarxa. En el darrer 
any s’han potenciat els serveis virtuals que s’ofereixen, 
encapçalats per la seva renovada i constant presència tant 
a xarxes socials com al blog, que hom pot visitar a http://
bibliotecasantfeliu.blog.

Un dels serveis més demandats és la connexió sense fils, 
que ha permès l’ús gratuït fins a 20 hores d’Internet al mes 
als usuaris i usuàries, que hi han accedit més de 12.600 
vegades. L’accés a la Xarxa ha facilitat també l’ús del nou 
servei de descàrrega de llibres electrònics, que ha servit un 
total de 1.111 documents en els últims mesos.

Dinamització i formació en tecnologies
Una de les novetats més destacades de la Biblioteca ha 
estat la creació d’una sala de noves tecnologies equipada 
amb ordinadors, sistema de projecció i impressora 3D 
entre d’altres. Aquest espai, habilitat com a Punt TIC, ha 
possibilitat el desenvolupament de cursos de formació en 
noves tecnologies com ara alfabetització digital bàsica, 
sessions úniques sobre Apps o classes d’introducció a la 
tecnologia d’impressió 3D, entre d’altres.

La Biblioteca es 
consolida com a 
centre de difusió 
cultural 

Noves activitats i increment d’aquestes
Les noves sales han permès realitzar més activitats a 
la Biblioteca. A les set activitats que regularment es 
desenvolupaven se n’han sumat vuit més, com Història 
amb crispetes, Story Time o l’Aula de cinema, entre d’altres. 
També s’han reactivat les visites escolars, cosa que ha 
permès que més de 1.300 infants coneguin de primera mà 
l’equipament.

La configuració dels espais ha permès igualment crear 
una interessant dinàmica expositiva, convertint les seves 
sales en un reclam per a artistes. Concretament les vitrines 
s’han convertit en un racó on cada mes un o una artista té 
l’oportunitat d’exposar-hi els seus treballs.

Setmana de la Biblioteca
Coincidint amb el primer aniversari de la reobertura 
després de la reforma, del 2 al 10 de juny la Biblioteca 
Montserrat Roig va programar diferents activitats 
culturals. Durant nou dies es van organitzar iniciatives 
tallers, exposicions, xerrades o una nova edició de “La 
Biblioteca a l’Auditori”, un espectacle que va combinar 
peces musicals, recitals o mostres d’art plàstic a 
l’Auditori del Palau Falguera.

El 2017 en xifres
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Medi ambient

Llum verda als diferents plans de protecció mediambiental
L’Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat en els darrers mesos tot un seguit de plans per donar compliment a l’eix 
estratègic del mandat que estableix la consolidació de l’entorn urbà de la ciutat per adequar-lo a les persones i les 
seves necessitats. El marc estratègic que marcarà el desenvolupament d’aquestes actuacions en els propers anys 
està inclòs en el Pla d’acció per a l’energia i el clima. Aquest document representa un dels compromisos de major 
abast de Sant Feliu amb el medi ambient en actualitzar l’anterior pla de 2010, l’aprovació inicial del qual es va 
ratificar al ple d’abril per unanimitat. Aquest compromís global s’articula principalment a través de les actuacions 
incloses en el Pla local de prevenció de residus i el Pla director de l’arbrat viari, aprovats inicialment en el ple de 
gener amb tots els vots a favor a excepció de les abstencions de Ciutadans, i el Pla de protecció del Parc Agrari, 
aprovat inicialment al ple de febrer amb els vots a favor de l’Equip de Govern, ERC i PDeCAT, i els vots en contra 
de C’s, VSF, PP i el regidor no adscrit.

Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima
El Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima aglutina el seguit de mesures que Sant Feliu adoptarà per fer front al 
canvi climàtic, tot mitigant la presència dels gasos d’efecte hivernacle augmentant l’eficiència energètica, i promovent l’ús 
d’energies renovables. D’aquesta manera és com el nostre municipi vol arribar l’any 2030 als anomenats ‘compromisos 40/30’ 
del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia a través d’aquest pla d’acció integral. En el cas de Sant Feliu això 
preveu la reducció en un 50% de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i que fins al 12% de l’energia del transport sigui 
renovable.

Millorant Sant Feliu de soca-rel
El Pla director de l’arbrat treballa en diverses línies d’actuació per assegurar la salut, la seguretat i el port natural a 
Sant Feliu:
• Generar cobertura verda, amb la plantació de 934 arbres nous a carrers on no n’hi ha, la reurbanització de carrers o 

ampliacions per a arbres de gran desenvolupament en espais disponibles reduïts.
• Garantir la biodiversitat i la resiliència als canvis, experimentant amb noves espècies adaptades a les condicions de 

calor i sequera que sembla que han de venir, o amb la planificació d’una xarxa de reg d’aigües freàtiques.
• Vetllar per la salut, canviant el criteri d’esporga per fer-ne menys dependents als arbres, amb un pla de control integral 

de plagues, o seleccionant arbres nous amb port natural.
• Crear patrimoni arbori i coneixement, amb un catàleg d’arbres d’interès local, o connectant els espais naturals que 

tenim a Sant Feliu tant a Collserola com a la llera del riu Llobregat.

El millor residu és el que no es genera
El Pla local de prevenció de residus (PLPR) aporta una visió estratègica a curt, mitjà i llarg termini per poder reduir 
els residus generats al municipi. A Sant Feliu cada ciutadà de mitja genera 1 kg de residus al dia, fet que suposa un 
total de 17.000 tones cada any aproximadament. D’aquests un 38% correspon a la recollida selectiva i només un 20% 
representa les fraccions: vidre, paper i cartró, envasos i fracció orgànica. Aquest pla treballa diverses línies per mitigar-
ho:
• Eliminar el malbaratament alimentari i potenciar la separació de la fracció orgànica i l’autocompostatge.
• Eliminació de bosses de plàstic d’un sol ús i de safates de porexpan per fomentar la reducció d’envasos.
• Prevenció de l’ús del paper.
• Modernització de la Deixalleria Municipal.
• Promoció de bones pràctiques.
• Promoció d’establiments respectuosos amb el medi ambient.

Pla de protecció del Parc Agrari
L’objectiu del Pla és fomentar l’activitat agrària, afavorint la continuïtat de les activitats agrícoles productives existents, 
l’extensió de l’agricultura professional i les cooperatives, així com l’ordenació dels horts de lleure, de forma coherent 
amb el Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, modificat el 2015. El Pla té quatre grans 
apartats: l’atenció dels recursos naturals, la dinamització de l’activitat agrària, el pla d’etapes de l’ordenació dels horts i 
la inversió de les diverses administracions.

El document preveu fomentar l’activitat agrària i ordenar els usos irregulars de la terra de conreu, d’acord amb les 
normatives estatal, Llei 19/1995, i catalana, Decret 169/1983, i el mateix Pla Especial de 2015. Pel que fa a les finques 
en situació irregular, els propietaris s’hauran d’ajustar a la normativa al llarg del període 2018-2024.

El Pla recull l’esperit de la moció aprovada per tots els grups municipals al maig de 2014 per preservar mediambientalment 
el parc i l’activitat agrària. D’aquí va sortir el compromís de redactar el Pla, en col·laboració amb el Parc Agrari del Baix 
Llobregat, l’Àrea Metropolitana i el Departament d’Agricultura de la Generalitat, així com les institucions vinculades al 
parc.

Infraestructures Medi ambient i
biodiversitat

Demanda
energètica

Subministrament
energètic

Mitigació del
canvi climàtic

Planificació de
l’ús del territori

Agricultura i
silvicultura

Serveis públics (subministrament d’aigua i
electricitat, gestió de residus, transport públic,

sanitat, serveis de protecció civil i d’emergències)

Economia

Mitigació
Els esforços de l’Ajuntament per mitigar la presència de gasos 
d’efecte hivernacle estan plantejats en 49 accions que es 
desenvoluparan al nostre municipi tenint com a horitzó l’any 
2030. Aquestes estableixen des de l’augment de la dotació 
de vehicles elèctrics en la flota de serveis municipals fins 
a l’aprofitament del conjunt de teulades dels equipaments 
municipals per augmentar la producció d’energia i generar 
electricitat verda.

Adaptació
El Pla també estableix accions prioritàries d’adaptació perquè 
Sant Feliu pugui fer front als principals riscos del canvi climàtic 
com onades de calor, sequera o incendis forestals. En aquest 
àmbit es plantegen fins a 42 iniciatives entre les quals hi ha 
la creació d’infraestructura hidràulica de millora en els punts 
més exposats al risc d’inundació, l’establiment de protocols 
per respondre a emergències inclosos en el Document únic 
de Protecció Civil municipal, o la gestió eficient del cicle de 
l’aigua recuperant aigües grises o de pluja.
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Civisme

QUÈ FA L’AJUNTAMENT?

Millors instal·lacions 
L’Ajuntament està desenvolupant tasques de millora en les 12 
àrees d’esbarjo per a gossos distribuïdes en els diferents barris, 
les quals es netegen dues vegades al dia (matí i tarda) i es 
desinfecten periòdicament. 

Cens gratuït i obligatori
El tràmit per donar d’alta una mascota al cens d’animal municipal 
és completament gratuït. L’Ajuntament permet fer-ho tant per 
Internet com de manera presencial, presentant l’imprès de 
sol·licitud signat amb la documentació necessària a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana.

Agents cíviques
Les agents cíviques de Sant Feliu estan desenvolupant tasques 
d’informació i sensibilització durant el transcurs de la campanya, 
i esdevenen una peça clau per contribuir a la millora del civisme i 
la convivència a la nostra ciutat. Les agents vetllen perquè la 
ciutadania en general, i especialment les persones propietàries 
de mascotes, disposin de tota la informació per fer un bon 
ús de l’espai públic per part de tots i totes. En cas de dubte, 
observació o suggeriment, hom es pot adreçar a qualsevol de 
les seves integrants que atenen els ciutadans i ciutadanes, i que 
actuen com a nexe directe amb l’Ajuntament.

Corresponsabilitat ciutadana
El dilluns 4 de juny els regidors de Participació Ciutadana, Javier 
Molina, i de Serveis Municipals i Espai Públic, Manuel Leiva, 
van presentar la nova campanya de civisme al Centre Cívic 
Les Tovalloles. En la sessió van explicar l’objectiu principal de 
la campanya, corresponsabilitzar la ciutadania i van presentar 
els principals materials de difusió així com els resultats de 
l’auditoria realitzada a les àrees d’esbarjo per part de les agents 
cíviques.

Xipatge i censat
A Catalunya és obligatori inscriure gossos, gats i fures en 
el cens municipal. Prèviament, cal identificar-los amb un 
microxip o un tatuatge en un centre veterinari. Les persones 
propietàries d’aquests animals estan obligades a declarar la 
seva possessió quan aquests animals tinguin més de tres 
mesos. A més, qualsevol canvi de les dades de l’animal i del 
seu propietari s’hauran de comunicar a l’Ajuntament. També 
s’ha de tramitar la baixa al cens en cas de mort o pèrdua de 
l’animal, trasllat a un altre municipi o per comunicar un canvi 
de titular.

Normes al servei de la ciutadania
Passejar la mascota amb corretja, recollir els seus 
excrements o inscriure-la al cens municipal són algunes 
de les prescripcions recollides en la normativa municipal. 
A www.santfeliu.cat/mascotes es pot consultar des de 
l’ordenança de tinença d’animals fins a informació sobre el 
cens o la llicència per a tinença de gossos perillosos, així 
com la possibilitat de contactar amb el servei de mediació 
que ajuda a gestionar els conflictes originats per la presència 
d’animals de companyia.

No ho pot fer per tu
Els excrements, tant a la via pública com a les àrees 
d’esbarjo, s’han de recollir i llençar al contenidor gris o a 
una paperera i dins d’una bosseta. A llarg de la campanya 
s’incidirà en aquest apartat que  estipula l’ordenança de 
tinença d’animals, que preveu sancions  fins a 400 €.

Evitar les miccions
Les miccions de les mascotes, a més d’un problema d’higiene, 
provoquen danys al mobiliari urbà que comporten un cost 
econòmic. 

Per evitar els danys al mobiliari, hi ha solucions senzilles com 
abocar una ampolla amb aigua i vinagre blanc sobre la micció. 

L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya de civisme amb l’objectiu de corresponsabilitzar la ciutadania per 
garantir una bona convivència a Sant Feliu. Sota el lema ‘En mascotes, fem un pas més’, la campanya promou la 
tinença responsable d’animals de manera que les persones propietàries siguin conscients de la importància de 
tenir un animal, tant pel que fa al seu benestar com per a l’ús de l’espai públic. Els tres eixos principals en els quals 
es treballa preveuen accions de comunicació, actuacions en matèria de prescripció i sensibilització, i millora dels 
elements de l’espai públic.

Una responsabilitat compartida
Les mascotes són també habitants de Sant Feliu, amb els seus drets i deures. Per tant, ser propietari o propietària 
d’un animal de companyia suposa una sèrie de responsabilitats. L’Ajuntament promou la tinença responsable 
d’animals de manera que les persones propietàries siguin conscients de la importància de tenir un animal, tant pel 
que fa al seu benestar com per a l’ús de l’espai públic.

I TU QUÈ FAS?

1 1
2

23

34
4

Cost d’una paperera: 195 €
Reposicions de papereres/any: 70 unitats
Papereres reposades per causa dels orins: 50%
Despesa anual per causa dels orins: 6.825 €

Cost del suport de fanal: (les llumeneres s’aprofiten)
750 € (fanal baix) / 2.000 € (fanal alt)
Fanals reposats per causa dels orins: 15 unitats
Despesa anual per causa dels orins: 20.625 € (Mitjana 
orientativa atenent les dues tipologies de fanals)

“L’espai públic és un dels nostres principals béns. Tots i totes anhelem l’arribada del bon 
temps per sortir, passejar, gaudir d’un parc o d’una terrassa. Tenir cura d’aquests espais i 
que estiguin nets i en les millors condicions és responsabilitat de tothom. Des de l’equip de 
govern hem fet un pas més per conscienciar tots els veïns i veïnes d’aquesta responsabili-
tat. La campanya està concebuda no només des de la pedagogia, sinó deixant clar que ser 
incívic surt car.”

Javier Molina
Regidor de Participació i Convivència
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Panells mediambientals per conèixer la flora 
i la fauna dels parcs

El 12 de maig va tenir lloc al parc Nadal la presentació de 
plafons sobre la flora i la fauna present a diferents parcs de 
Sant Feliu. Els panells mediambientals tenen per objectiu 
aportar informació a la ciutadania, i especialment als infants, 
sobre la flora i la fauna dels parcs, fent referència a la seva 
història. En cadascun dels panells hi ha la garsa com a 
element comú que permet perfilar un recorregut entre els 
diferents parcs, tot descobrint els costums d’aquest ocell 
emblemàtic de la nostra ciutat.

Els plafons estan instal·lats: als jardins del Palau Falguera, 
on es mostra com fa el niu la garsa; al parc Nadal on es 
destaquen aspectes rellevants de la seva cria; als jardins de 
la Torre del Roser en què es detalla la seva alimentació; i al 
parc d’Europa, on es poden consultar els seus hàbits a prop 
de basses d’aigua. Les il·lustracions han estat realitzades per 
Núria Feijoo i els textos, per l’ornitòleg Sergi Sales.

Sant Feliu revalida per cinquè any el Segell 
Infoparticipa 

L’Ajuntament de Sant Feliu ha rebut per cinquè any consecutiu 
el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública local, un distintiu creat pel Laboratori 
de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural 
(LPCCP) de la UAB que avalua els webs municipals. D’altra 
banda, l’Ajuntament ha rebut dos premis pels seus esforços 
en la implantació de l’administració digital: el primer premi en 
els Reconeixements d’Administració electrònica a Catalunya 
i el primer premi en la categoria de municipis entre 20.000 
i 50.000 habitants. Aquestes distincions, que entrega el 
Consorci de l’Administració Electrònica de Catalunya (AOC), 
premien diverses administracions públiques que destaquen 
en la implantació de l’administració digital en les seves 
organitzacions. L’acte de lliurament es va celebrar el 21 de 
març al Centre de Cultura de Contemporània de Barcelona 
(CCCB) en el marc del Congrés de Govern Digital Local.

Sant Feliu compta amb un nou centre 
d’acollida de menors

El mes de desembre passat va obrir les portes a Sant Feliu 
el nou centre d’acollida de menors Mirabolà. El centre forma 
part del desplegament d’aquest tipus d’equipaments per 
part de la Generalitat de Catalunya en tot el territori català 
per tal de fer front a l’increment de l’arribada de menors 
no acompanyats. Les instal·lacions tenen capacitat per 
acollir fins a 20 menors d’edat, que hi poden romandre de 
manera temporal durant 6 mesos fins a ser reallotjats o 
assignats a una família. L’Ajuntament col·labora de manera 
estreta amb la Generalitat i els gestors del centre, oferint 
una atenció integral a través dels diferents recursos que pot 
oferir l’Administració local per tal de garantir la integració del 
jovent.

Les escoles estrenen la cantata “Bon dia, 
Joana!”

Un total de 480 nens i nenes de les escoles de Sant Feliu 
van interpretar el passat 25 de maig la cantata infantil Bon 
dia, Joana! en el marc de l’acte Les Escoles Canten. Hi van 
participar el professorat de l’Escola Municipal de Música i 
els alumnes de tercer de primària de les escoles Falguera i 
Nadal, i de quart de primària de les escoles Arquitecte Gaudí, 
Josep Monmany, Miquel Martí i Pol, Pau Vila, Salvador Espriu, 
Mestral, Bon Salvador, Mare de Déu de la Mercè i Verge de 
la Salut. La narració va anar a càrrec del músic, cantautor i 
actor santfeliuenc Joan Dausà i ha estat musicada per Joan 
Josep Blay, professor de l’Escola Municipal de Música. 

La nova cantata ha deixat pas a la que es va estrenar l’any 
2013, Rosa Joana i les set magnífiques, coincidint amb l’any 
del centenari del naixement de la poetessa santfeliuenca 
Joana Raspall, i també està basada en poemes de l’autora.

De fet, la cantata Bon dia, Joana! també es construeix a 
partir de poesies de Joana Raspall, en aquesta ocasió, però, 
dedicades als valors i a l’expressió dels sentiments. 

Joan Dausà s’ha implicat en la part literària de la cantata, 
escrivint-ne el guió. També s’ha tingut en compte la seva 
opinió i la del professorat de la ciutat en el moment de 
seleccionar els poemes. Precisament, Dausà ja ha treballat 
amb textos de l’obra de Joana Raspall en altres ocasions, 
per exemple, posant veu i música al poema Podries de 
l’escriptora santfeliuenca.

Tal com es fa des de fa anys, l’objectiu és que els infants de 
3r i 4t curs de primària de totes les escoles de Sant Feliu es 
trobin per interpretar plegats les cançons, que prèviament han 
treballat en l’assignatura de música a les aules, acompanyats 
d’un conjunt instrumental format pel professorat de l’Escola 
Municipal de Música.

La cantata ha estat organitzada per l’Escola Municipal de 
Música, amb la col·laboració de les escoles de Sant Feliu i els 
Voluntaris del Casal Municipal de la Gent Gran.

La Policia Local organitza diverses jornades 
sobre seguretat

En els darrers mesos la Policia Local, amb la col·laboració dels 
Mossos d’Esquadra, ha fet diferents sessions sobre diversos 
temes relacionats amb la seguretat ciutadana. L’objectiu ha 
estat oferir recursos, consells i recomanacions que puguin 
ser útils a diversos col·lectius, des de comerciants fins a gent 
gran passant per persones propietàries d’animals.

Amb aquestes sessions informatives es dona resposta a 
les necessitats expressades en el darrer Consell Municipal 
de Seguretat, en què l’Ajuntament va agafar el compromís 
d’abordar les principals qüestions en matèria de seguretat 
que preocupen els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu.

Actualitat

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

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

VENDA I LLOGUER DE PISOS

C/ Rectoria, 25 · Sant Feliu de Llobregat · Tel. 936 327 049 
fisioterapiasantfeliu.com · fisioterapiasantfeliu@hotmail.com

• Fisioteràpia
• Osteopatia
• Podologia
• Estudi marxa
• Dietètica i nutrició
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Esports

Noves tarifes
de la piscina
de l’Escorxador

Nous èxits esportius
a la fi de la temporada 2017-2018

L’Ajuntament de Sant Feliu va aprovar les noves tarifes de 
la piscina municipal de l’Escorxador per a la temporada 
d’estiu de 2018 en el passat ple d’abril. Enguany serà el 
segon any que s’aplica la tarifació social als abonaments 
mensual i de temporada de la Piscina; els imports dels quals 
varia en funció dels ingressos i del nombre de persones del 
nucli familiar. Els preus d’aquests abonaments així com dels 
descomptes, establerts en quatre trams atenent al nivell de 
renda familiar i al nombre de persones de cada família, són 
els mateixos que l’any 2017.

El preu de l’abonament mensual oscil·la entre els 24 i els 53 €, 
mentre que l’abonament de temporada va dels 57 als 126 €. 
En aquests abonaments s’aplica un 10% de descompte a les 
famílies amb persones amb discapacitats o amb infants en 
règim d’acolliment. També s’aplicarà un 20% de descompte 
a les persones titulars del carnet blau i descomptes del 30% 
als nuclis familiars segons tipus d’abonament i tram.

Les entrades puntuals no experimenten cap increment i 
continuaran tenint preus únics en funció de l’edat. Enguany 
s’incorpora com a novetat la creació d’un paquet de 10 
entrades per a tots els usuaris i usuàries que es pot utilitzar 
els dies laborables.

L’equip del Xamfrà CBS es proclama 
campió de Lliga FEDIC

Els jugadors del Xamfrà CBS van rubricar un final de 
temporada immillorable en proclamar-se campions de la 
Lliga FEDIC. L’equip, que va acabar l’any passat en tercera 
posició a la taula, va assolir l’objectiu marcat a inicis de 
temporada de coronar la categoria després de la jornada 
disputada a Calella el passat 9 de juny.

Les jugadores del Barça CBS, 
campiones de Catalunya

El diumenge 10 de juny es va jugar la final del Campionat 
de Catalunya Interterritorial Cadet Femení, que enfrontava 
els equips del Barça CBS i l’Uni Girona. El partit, que es va 
disputar al poliesportiu municipal de Salt, va acabar amb 
una incontestable victòria per 62 a 54 al marcador per a les 
de Sant Feliu, que després d’una bona temporada es van 
proclamar campiones de la categoria, per davant de l’Uni 
Girona, el CB Sant Josep de Badalona en tercera posició i el 
CB Lleida tancant la classificació.

Podis per a la gimnàstica rítmica 

Diverses integrants del Club Rítmica Sant Feliu han 
aconseguit trepitjar el podi al llarg de l’any, mantenint el bon 
nivell assolit durant la passada temporada. Especialment 
remarcables van ser les actuacions de les gimnastes en la 
final del Campionat Nacional de Catalunya de Gimnàstica 
Rítmica individual, celebrat a Viladecans el passat dissabte 9 
de juny. En concret la gimnasta Cristina Parra es va proclamar 
campiona de Catalunya 2018 en assolir la primera posició en 
la categoria infantil femení. Per la seva banda Ivan Humanes 
també va aconseguir medalla en quedar tercer en la final de 
Catalunya d’escolars.

El CH Sant Llorenç continua collint èxits

L’equip infantil femení A del Club Handbol Sant Llorenç 
va guanyar la Copa Federació Infantil Femení, celebrada 
a Torroella de Montgrí el passat dissabte 9 de juny. Les 

L’Ajuntament ha habilitat una calculadora de quotes virtual 
perquè la ciutadania pugui fer una estimació dels preus que 
hauria de pagar pels abonaments mensual o de temporada 
seguint el model de tarifació social, que es pot consultar a 
http://www.santfeliu.cat/calcultarifacio.

La piscina de l’Escorxador 
estarà oberta fins al 2 de 
setembre
La piscina d’estiu estarà oberta tots els dies fins al 2 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”. Els abonaments es 
poden adquirir al Complex de Piscines fins al 10 d’agost. 
Per tramitar l’abonament és imprescindible sol·licitar 
cita prèvia a partir del 14 de maig o bé presencialment 
al Complex o bé per telèfon 93 666 14 44. Enguany 
es continua aplicant el sistema de tarifació social als 
abonaments mensuals i de temporada.

jugadores van alçar la copa després d’imposar-se per un 
contundent 14 a 9 al Club Handbol Vilanova. Per la seva 
banda l’equip infantil femení (B) del Club Handbol Sant 
Llorenç va guanyar el Campionat de Catalunya dels Jocs 
Escolars celebrat a Amposta el dissabte 2 de juny, en 
imposar-se al triangular final a l’OAR Gràcia de Sabadell i al 
CH Ribes.

L’escola de Kuksoolwon, en plena 
projecció internacional

L’escola d’arts marcials Kuksoolwon va participar en el 
campionat europeu d’aquesta disciplina que es va celebrar 
l’1 i 2 de juny passats a la localitat anglesa de Norwich. Els 
15 membres de l’escola de totes les edats que integren 
l’escola tant de Sant Feliu com de Cervelló van aconseguir 
31 medalles en les diferents categories en què van competir.

El Club Taekwondo Molero pega fort

Ariadna Pérez i Judit Palacios es van proclamar campiones 
de Catalunya Femení amb el Club Taekwondo Molero. Per la 
seva banda, la també integrant del club Alba Jia Baz es va
proclamar sub campiona de Catalunya Femení.

Bon any per a la petanca a Sant Feliu

La pràctica de la petanca en la nostra ciutat ha assolit en 
els darrers mesos un bon nivell competitiu. Una mostra 
és la destacable posició assolida per l’equip federat del 
Club Petanca San José, que ha arribat a la plaça 9 de la 
Lliga Federada de Petanca, integrada per un total de 200 
clubs. Destaquen igualment les actuacions d’esportistes de 
la ciutat en altres clubs. D’una banda, les santfeliuenques 
María Llamas, Eva Moya i Manoli Millán van integrar la 
tripleta vencedora en el Campionat de Catalunya de clubs 
2018 amb el Club de Petanca de la Fontsanta, celebrat al 
març de 2018. Igualment remarcable va ser l’actuació del 
santfeliuenc Carlos Revuelta, que es va convertir en campió 
d’Espanya de categoria juvenil 2018 amb el Club de Petanca 
Santa Eulàlia de l’Hospitalet el passat diumenge 27 de maig.
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El PSC de Sant Feliu votó en contra de que el lazo amarillo 
presida la fachada del Ayuntamiento.

En el pleno del mes de abril la moción para imponer el lazo 
amarillo presentada al unísono por los 5 concejales de ERC y 
del PDCAT, la antigua Convergència, prosperó porque contó 
con el apoyo de 5 de los concejales de ICV-EUiA, el concejal 
no adscrito y uno de los dos de Veïns per Sant Feliu, el otro 
se abstuvo. 

Votamos en contra porque para el PSC el lazo amarillo 
representa no sólo un objetivo (la independencia) sino 
también una forma de hacer con la que estamos en absoluto 
desacuerdo. 

Los y las socialistas no estamos -ni estaremos nunca- a favor 
de la independencia de Catalunya, ni de la ruptura unilateral 
de nuestras normas fundamentales que nos hemos dado 
(la Constitución y el Estatut) como el que se perpetró el día 
6 y 7 de setiembre de 2017 en el Parlamento catalán, ni de 
convocatorias de referéndums ilegales, ni de declaraciones 
unilaterales de independencia como forma de transitar hacia 
ella. Nada de eso tiene que ver con la democracia. 
 
Hemos defendido desde hace más de 5 años que la salida 
a la situación política que vive Catalunya sólo es posible a 
través del diálogo, la negociación y el pacto basado en el 
respeto a los derechos y libertades fundamentales de toda la 
ciudadanía y no sobre la base de la imposición de una parte 
minoritaria de la sociedad sobre la otra. 

Y también es conocida nuestra discrepancia con el uso 
excesivo de la prisión provisional en relación a personas que, 
habiendo estado encausadas, todavía no han sido juzgadas, 
por lo que debe prevalecer el principio de presunción de 
inocencia en relación a los cargos que se les imputan. 

De ahí nuestro rechazo a que la fachada del Ayuntamiento 
de todos esté presidida por el símbolo de una parte, ya que 
así sólo se genera más rechazo, tensión y división entre la 
ciudadanía y eso es lo que menos necesitamos ahora.
 
Si el independentismo cometió la equivocación de “forzar 
la máquina” imponiendo un símbolo de parte, en lugar de 
trabajar para la superación de los problemas políticos desde 
la política, lo que nos resulta incomprensible es que ICV-EUiA 
haya cometido el tremendo error de apoyarlos. 

Sant Feliu siempre se ha manifestado como una ciudad 
progresista, de izquierdas y no independentista, por eso 
lamentamos que se nos deje, en exclusiva, la tarea de 
representar en el Ayuntamiento a las persones de izquierda no 
independentista de la ciudad, pero no renunciaremos a ella, 
estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad.

Un soterrament sense marxa enrere El lazo amarillo está demás en la fachada 

Aquest és el missatge que vull deixar clar i que així se’ns ha 
fet arribar des d’Adif. Res, ni per suposat el canvi de govern 
d’Espanya, pot aturar un procés de soterrament que ja és 
imparable. 

Així ho vam explicitar els ajuntaments de l’Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat 
a la roda de premsa conjunta per manifestar el nostre 
convenciment que els compromisos adquirits amb Rodalies 
per l’Estat a les nostres ciutats seran respectats de forma 
escrupolosa en inversions i calendari, en aquesta nova 
etapa del govern d’Espanya. 

Convidem el nou ministre a visitar-nos al més aviat possible 
per conèixer amb  profunditat els projectes d’infraestructures 
ferroviàries a les nostres ciutats. Mentre aquesta visita es 
prepara, així com d’altres contactes amb la nova direcció 
d’Adif i el conseller Calvet, amb qui ja hem sol·licitat una 
reunió urgent, a Sant Feliu avancem amb la preparació del 
procés participatiu que ha de portar a la ciutadania a decidir 
què volem que passi a l’espai que alliberaran les vies del 
tren, el que nosaltres hem anomenat el #ByeByeVia, un 
adeu definitiu a les vies que divideixen la nostra ciutat i un 
gran hola! a la ciutat del futur.  

Així, durant aquest mes s’han celebrat els “Diàlegs per 
al soterrament”, un espai d’informació i debat on la 
participació ciutadana ha estat imprescindible per començar 
a construir aquest Sant Feliu del futur, amb una aproximació 
a experiències de referència en matèria de transformació 
urbana. A banda dels “Diàlegs”, també s’estan portant 
a terme actes oberts a la ciutadania de presentació del 
projecte constructiu del soterrament i del procés de 
participació, a diferents barris de la ciutat. 

A partir del setembre, toca iniciar la fase més participativa 
del procés. Molta feina, molts compromisos assolits i molts 
passos endavant en la construcció d’aquest nou Sant Feliu 
que esperem que entre tots i totes puguem fer possible. 
Comptem amb vosaltres!

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

L’opinió

Nou reglament, mateix motor (de moment)  

El passat ple de maig el consistori aprovava per unanimitat 
el nou Reglament de participació ciutadana. Un vot positiu 
que es fonamenta sobretot en part del procés. És a dir, 
per a nosaltres la ponència política, constituïda el febrer 
del 2017, que s’ha encarregat d’aquesta reforma, ha estat 
una experiència positiva, tant en els tempos, com per les 
possibilitats reals de plantejar tots els debats possibles. Ara 
bé, el procés participatiu de la reforma del reglament obert 
al teixit associatiu ha estat un fracàs. Només dotze persones 
van participar en les dues sessions. Una clara mostra 
del perquè aquest govern ha naufragat en les polítiques 
participatives, i del perquè tanta falta feia el nou reglament. 

El vot positiu d’ERC es fonamenta sobretot en els nous 
aspectes que regula el reglament, i que han de possibilitar 
que la política participativa a la ciutat faci un tomb.
 
Aspectes com la reglamentació de les consultes populars no 
referendàries. La iniciativa popular per presentar propostes 
d’acords o actuacions. El fòrum ciutadà, que volen ser trobades 
i/o compareixences dels o les representants municipals amb 
la ciutadania per tal que aquesta pugui rebre informació i 
debatre propostes. Les noves possibilitats de participació 
de la ciutadania en el ple, com ara formular preguntes 
al govern. Els nous aspectes que regularan la creació i 
regulació dels consells (nosaltres no abandonarem mai la 
intenció de crear els consells de barri). Els nous aspectes que 
regularan els processos participatius: la valoració de totes 
les propostes per part del govern, l’avaluació i rendició de 
comptes, el seguiment dels processos participatius que serà 
realitzat per la comissió de garanties del reglament, el retorn 
dels instruments de participació. El foment de la cultura 
participativa i l’impuls intern de la participació ciutadana amb 
objectius i recursos destinats al foment de la participació 
ciutadana. La col·laboració i cooperació ciutadana. L’escolta 
activa municipal i alhora que la ciutadania pugui transmetre 
totes aquelles aportacions, comunicacions, incidències, 
reclamacions, queixes i suggeriments que consideri adients 
en relació amb els serveis municipals o altres qüestions 
relatives a l’estat de la ciutat.

El gran dubte, el gran neguit, és si el motor que ineficaçment 
ha guiat la participació a Sant Feliu els últims tres anys, serà 
capaç d’aprofitar la nova eina en l’any de mandat que tenen. 
D’aquí un any la ciutadania tindrà la possibilitat de canviar 
aquest motor. 

El final de un mal sueño

A pesar del tiempo transcurrido debo empezar agradeciendo la 
confianza a los 9.025 votantes que depositaron la papeleta de 
Ciutadans en las elecciones autonómicas del 21D. Sabremos 
estar a la altura y ser dignos de esta responsabilidad.   

El tándem ICV+PSC ha necesitado seis meses para sacar un 
número de este boletín. Ya ni la propaganda municipal se escapa 
de la parálisis de un gobierno agotado. Lo que mal comienza, 
desde luego, mal acaba.

Pero no han perdido su capacidad de crear problemas. ICV 
y PSC, con los separatistas, pretenden aprobar un Plan de 
Protección del Parque Agrario que ataca a aquellos que todo 
buen gobernante está obligado a proteger: jubilados, parados, 
familias...

Todos conocemos a alguien que dedica sus ratos de ocio para 
cuidar su huerto, del que ahora los pretenden expulsar unos 
déspotas con falsas excusas ambientales. Ahora la tierra ya no 
es para el que la trabaja sino para los propietarios de “tota la 
vida”.

La relación de fracasos es ya demasiado larga: “pont verd”; 
tarifazo en la piscina del Escorxador (contra las familias y los 
mayores); obras de la plaza Francesc Macià (¿y el descanso de 
los vecinos?); calles y jardines sucios y mal mantenidos; falta de 
aparcamiento generalizado; ¿y el “caso cementerio”?

Aún vendrán más: la nueva calle del Pla, con menos árboles y 
aparcamiento; la remodelación del campo de fútbol de Falguera, 
tardía e incompleta. ¿Dónde están las viviendas asequibles para 
jóvenes o las tuteladas para mayores o discapacitados?

Mejor suerte han tenido los de siempre: los promotores que 
destruyen el patrimonio local (plaza L. Companys) o el obispado 
del “procés” (con  recalificación urbanística), siempre ganan. 
¿Y qué decir de las entidades y asociaciones afines? ¡Qué fácil 
es apoyar al poder y al golpismo cuando se es nutrido por la 
subvención municipal!

Los que todavía nos gobiernan y sus aliados separatistas creen 
que los resultados del 21D no se repetirán. Tan seguros están 
que hasta han colocado en el Ayuntamiento una pancarta 
independentista. El debido respeto a aquellos que somos 
catalanes y españoles no les importa.

En las manos de todos está en conseguir repetir aquel gran 
resultado. Podemos conseguir que el centro constitucionalista 
pueda gobernar, por primera vez, en nuestra ciudad. Lo 
conseguiremos. No somos iguales que ellos y por eso nos 
insultan y difaman. Ya queda menos de un año para el final de 
un mal sueño. 

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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Resumen de 6 meses en 350 palabras

Tras muchos meses de silencio y de ausencia de El Butlletí 
en nuestros hogares el equipo de gobierno ha vuelto a 
darnos la voz a los portavoces de la oposición. Son muchas 
cosas las que han pasado en los últimos 6 meses en Sant 
Feliu que intentaré resumir en este espacio. 

Empezamos el año de la mejor manera con la visita del 
Ministro de Fomento del Partido Popular que anunció el 
inicio de las obras del soterrament en 2019. Ahora debemos 
estar muy atentos con el cambio brusco e inesperado 
del Gobierno de España. Los plazos y tramitaciones 
administrativas se están cumpliendo por el momento, pero 
no bajaremos la guardia y no permitiremos que el PSOE 
vuelva a dejar guardado en un cajón nuestro proyecto. 

En febrero saltó el problema con el Parque Agrario, los 
agricultores no profesionales quieren seguir trabajando las 
tierras y no ser expulsados por no ser grandes propietarios. 
Nosotros votamos en contra del plan y tras varias reuniones 
con afectados presentamos una alegación pidiendo que lo 
mismo que hace el Ayuntamiento en suelo público con los 
huertos sociales y urbanos pueda hacerse en las parcelas 
de propietarios privados. Aún esperamos la respuesta. 

En abril votamos en contra de las tarifas de la piscina de 
verano. La experiencia del año pasado dejó bastante claro 
que debemos recuperar la filosofía de bonificar a las familias 
de Sant Feliu y a jubilados. Usuarios se quejaron de algunos 
comportamientos incívicos teniendo que recurrir incluso 
a la Policía Local para poder disfrutar de un día tranquilo 
en familia. Hablé con responsables de la piscina y me 
explicaron cómo podríamos evitar tener otra vez los mismos 
problemas, no entiendo por qué los que gobiernan no han 
podido hacer lo mismo y han copiado las mismas tarifas del 
año pasado.

En abril también tuvimos la desafortunada votación de ICV a 
favor de colgar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento 
con un lazo amarillo. Obviamente votamos en contra, lo 
denunciamos a la Delegación del Gobierno y hemos pedido 
la factura de la pancarta para tomar las medidas que 
consideremos más adecuadas. Aún estamos esperándola. 

En la Fira presentamos el balance de los tres años de 
actividad de Veïns, (disponible en http://veinspersantfeliu.
blogspot.com.es/). En el año que falta hasta las próximas 
elecciones nos proponemos conseguir el cumplimiento de 
los acuerdos de pleno, así como realizar nuevas propuestas, 
que recogen el sentir de una gran parte de la ciudadanía, ya 
que seguiremos gestionando los problemas hasta el mismo 
día de las elecciones municipales de 2019.

Nos preocupa la confrontación entre partidos favorables 
y contrarios a la independencia y que olvidan totalmente 
los temas de ciudad, que son los que conforman el común 
denominador del ámbito local y que, de quedar marginados o 
en segundo lugar en las elecciones  municipales, supondrían 
un gravísimo error colectivo.

Veïns ante los próximos 12 meses:
• Parc Agrari: Hemos presentado alegaciones al plan para 

que los parcelistas mantengan la actividad. Se ha de 
analizar la viabilidad económica y social del Parc Agrari.

• Las 5 campañas de civismo: Hemos sido decisivos para 
que se impulsen. Se han de realizar todas las acordadas.

• Auditoría en la recogida de residuos y limpieza viaria: Está 
en ejecución a pesar de la falta de interés del responsable 
de territorio, que provocó la intervención del alcalde.

• Auditoría de las guarderías, la escuela de música y el 
estadio de atletismo. Aprobado en el pleno municipal a 
propuesta de Veïns. 

• Disponer de todos los capítulos de ingresos y gastos: 
Es una necesidad como grupo de la oposición y una 
obligación del equipo de gobierno.

• Avanzar en el presupuesto por programas. Con el de 2019 
hemos de continuar avanzando en la trayectoria trazada 
en los dos últimos años. 

• Ordenanzas y presupuesto de 2019: Difícil negociación 
por encontrarnos en el último año de la terminación del 
mandato.

• Las 1.450 instancias sobre el mantenimiento del espacio 
público: Falta realizar el 40%. Ha sido una de las 
propuestas más apreciadas por la vecindad, pero nuestra 
ciudad sigue mal mantenida.

• Aceras levantadas por las raíces de los árboles: Se ha 
de cambiar el tipo de árboles y la forma de plantación, 
incompatible con el mantenimiento de las aceras.

• Organización municipal y organigrama: Somos los únicos 
que hemos mantenido una sostenida crítica a la actual 
organización municipal.

L’opinió

Ser útiles en la solución de temas de la 
ciudad

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

Sant Feliu, com moltes de les ciutats de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, va passar en poques dècades de ser un 
municipi prioritàriament agrari a ser un espai industrial. Era 
la modernització d’una societat que creixia i s’expandia fins 
a esdevenir, a grans trets, el municipi que som avui en dia. 
Però, com en tots els canvis que es produeixen de manera 
ràpida, alguna cosa ens vam deixar pel camí. 

Els camps, que durant segles havien estat una part fonamental 
del nostre dia a dia, es van convertir en un espai arraconat, 
en la rebotiga d’una ciutat que cada cop tenia més serveis, 
més ciutadans i ciutadanes i nous problemes i reptes. En 
tot cas, que no miréssim als nostres camps, que tinguéssim 
els ulls posats en d’altres qüestions, no feia ni que aquests 
desapareguessin ni que deixessin d’evolucionar. 

Malauradament, el desenvolupament d’aquesta part tan 
important del municipi en les darreres dècades s’ha donat 
de manera desordenada i poc regulada i, inevitablement, 
aquest fet ha posat en perill el seu propi desenvolupament 
i la seva existència. Quan deixem créixer una planta sense 
donar-li atenció ni cura, probablement acabi per ofegar-se.  

En tot cas, el debat al voltant del Pla de protecció del Parc 
Agrari que viu Sant Feliu és una oportunitat de redreçar la 
situació i resoldre el deute històric que té la ciutat amb els 
seus camps. Probablement som molts els que pensem que 
aquest treball arriba més tard que d’hora, però benvingut 
sigui. Des del nostre Grup Municipal ens posem plenament 
a disposició del projecte perquè entenem que és una 
oportunitat de donar suport a aquells que viuen i generen 
riquesa a partir dels seus conreus; de dignificar el nostre 
paisatge i, en definitiva, de regular l’ús i la distribució del 
Parc Agrari.

Sigui com sigui, hem de reclamar que aquest sigui un procés 
que compti amb el major diàleg possible. L’Equip de Govern 
va començar a posar les primeres pedres sense comptar 
amb els principals afectats, propietaris i llogaters, i només 
s’ha assegut amb ells a la taula quan aquests li ho han 
reclamat. Després de tots els anys d’inactivitat en aquesta 
matèria, l’Ajuntament hauria d’actuar amb prou sensibilitat i 
voluntat de diàleg per tal de no generar nous conflictes.

La cursa cap a un món més modern a la qual feia esment 
en començar el text ens ha ensenyat els perills que 
suposen abandonar els conreus de proximitat i el món rural. 
Comencem a construir un nou Sant Feliu en què els camps 
no estiguin a la rebotiga i llueixin com mereixen a l’aparador 
de la ciutat.

Un deute històric amb els nostres camps

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/pdecat

El Ple
Abril 2018
Aprovació inicial del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
i el Clima i adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel 
Clima i l’Energia. Unanimitat
Modificació puntual del PGM per a la creació d’un nou 
equipament al costat de la Catedral. En contra, Cs.
Moció d’ICV-EUiA per l’Adhesió del Ple municipal a la 
Declaració del Consell Comarcal del Baix Llobregat per la 
continuïtat de la xarxa impulsors del programa de garantia 
juvenil a Catalunya. Unanimitat
Moció de Cs de rebuig als actes incívics que han embrutat 
i degradat la via pública i el paisatge urbà de la nostra 
ciutat. Moció aprovada amb diferents votacions i un canvi de 
redactat.
Moció del PP per demanar ajudes econòmiques per passar 
la Inspecció Tècnica d’Edificis. Unanimitat
Moció de Junta de Portaveus i regidor no adscrit, per 
manifestar la solidaritat amb les víctimes i amb els familiars, 
i la població de nicaragüenca; i sol·licitar que es promogui el 
diàleg per tal de superar aquesta situació. 
Moció d’ICV-EUiA per l’Adhesió del Ple al Manifest de 
l’Espai Democràcia i Convivència. A favor d’ERC, PDeCAT i el 
regidor no adscrit, en contra de PSC, Cs i PP, i abstenció de VSF.
Moció del PSC de suport per a la implementació de la 
renda garantida de ciutadania. Aprovada amb els vots en 
contra d’ERC i l’abstenció del PDeCAT.
Moció del PSC per a la ratificació del conveni 189 de l’OIT  
sobre les persones treballadores de la llar. Unanimitat
Moció per ERC per a retre homenatge a la memòria de 
Guillem Agulló i Salvador. A favor, ICV-EUiA, PSC, Cs (punt 2), 
PDeCAT, VSF i el regidor no adscrit. En contra Cs (punt 3) i PP. 
Abstenció Cs (punt 1).
Moció d’ERC i PDeCAT enfront la injustícia i en defensa de 
la llibertat. A favor, ICV-EUiA, un regidor de VSF i el regidor no 
adscrit. En contra PSC, Cs i PP. Abstenció, un regidor de VSF.

Maig 2018
Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana. 
Unanimitat.
Moció de diferents entitats de persones amb discapacitats, 
per manifestar el suport al reconeixement del recentment 
traspassat científic Stephen Hawking i sol·licitar que 
s’utilitzi el seu nom al nomenclàtor de Sant Feliu. Unanimitat
Moció del Consell Solidari per manifestar la solidaritat 
amb les víctimes i familiars, i tanmateix amb la població de 
Palestina; i sol·licitar que es promogui el diàleg per tal de 
superar aquesta greu situació. Unanimitat
Moció d’ICV-EUiA, Cs i regidor no adscrit de rebuig al 
tancament de línies de P3 al Baix Llobregat . Unanimitat
Moció de Cs perquè s’habilitin espais a la via pública 
per seguir els partits de la Selecció Espanyola durant el 
mundial de futbol. En contra, ICV-EUiA, PSC, ERC, PDeCAT, 
un regidor de VSF i el regidor no adscrit. A favor, Cs, un regidor 
de VSF i PP.
Moció d’ICV-EUiA, ERC, PDeCAT i regidor no adscrit, en 
suport al professorat de l’institut Palau de Sant Andreu 
de la Barca que presenta l’Assemblea de Professorat del 
Palau i la Plataforma de Suport 9. En contra de Cs i PP. 
Abstenció del PSC i VSF.
Moció alternativa del PSC de suport a la resolució del 
Consell Escolar de l’institut El Palau. A favor, ICV-EUiA, PSC, 
ERC i regidor no adscrit. Abstenció, Cs, PDeCAT, VSF i PP. 
Moció del PSC sobre la universalització dels serveis 
sanitaris i la lluita contra les llistes d’espera. A favor d’ICV-
EUiA, PSC, ERC i PDeCAT (punts 1 i 2), Cs, VSF i regidor no 
adscrit. En contra, ERC (punts 3 i 4). Abstenció, PDeCAT (punts 3 
i 4) i el PP en la resta de punts.

Més informació sobre els acords del ple a:
www.santfeliu.cat/noticiesple

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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Entrevista

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.

Reclamació a l’antiga Caixa de Catalunya

L’any 2013 vaig reclamar a Caixa de Catalunya (ara 
BBVA) les meves dades econòmiques per poder fer la 
declaració de la renda, entre les quals hi havia un dipòsit 
que havia contractat. La meva sorpresa va ser quan em 
van dir que no disposaven de les dades perquè s’havien 
traspaperat i enlloc apareixia el dipòsit de diners que 
tenia. Llavors vaig començar un periple (entrevistes amb 
diferents caps de les oficines, queixa a l’OMIC) i fins a 
data d’avui encara no he aconseguit cap resposta.

Salvador Cussó Montserrat

Jordi San José: “Ara fa dos anys, en 
l’acte de reivindicació col·lectiva d’“Ara 
Rodalies”, no ens podíem imaginar que 
ara seriem on som. Hi va haver un punt 
d’inflexió ara fa un any, quan després 
de molts anys de lluita unitària entre 
els tres ajuntaments i a cadascun dels 
municipis, vam aconseguir importants 
fruits molt vinculats a la necessitat 
de la millora de la xarxa de Rodalies. 
Tots tres municipis comencem a tenir 
resultats importants, compromisos 
en el cas de l’Hospitalet i Montcada, 
i un cronograma que es va complint 
escrupolosament en el cas de Sant 
Feliu, que ens situa davant la licitació 
de les obres abans de finalitzar 2018. 
Durant anys vam transmetre la imatge 
d’unitat en la lluita i ara volem explicitar 
unitat en la confiança i també unitat 
en la vigilància, perquè no deixarem 
d’estar a sobre perquè es compleixin 
els acords adquirits”.

Jordi San José: “En el cas de Sant 
Feliu tenim l’actualització d’un projecte 
aprovat el 2010, la seva posada al dia 
i fins i tot la publicació al BOE de la 
relació de béns i drets afectats per 
la construcció del soterrament per 
començar les obres. L’obra compta, 
doncs, amb un cronograma d’execució 
que s’està seguint escrupolosament. 
Segons el Ministeri de Foment, 
l’objectiu és licitar y començar les 
obres al segon semestre de l’any que 
ve, obres que s’estima que puguin 
durar prop de 47 mesos; i amb un 
pressupost d’aproximadament 136 
milions d’euros, finançats íntegrament 
pel Govern espanyol. Nosaltres donem 
per fet que tot això continua, tenim 
la convicció compartida de què ens 
trobem en un punt de no retorn.”

Núria Marín: “En aquest sentit, estic 
convençuda de la sensibilitat que hi ha 
per part de l’actual Govern respecte als 
projectes que ja estan en marxa i volem 
expressar la nostra confiança en què 
compliran els compromisos acordats. 
A més, estic convençuda que el nou 
Govern treballarà amb molts temes 
d’infraestructures però sens dubte en 
els que tenen a veure amb Catalunya 
i amb la xarxa de Rodalies actuarà de 
forma imminent. Ens trobem en un punt 
de no retorn i, en tot cas, si hi ha algun 
retorn serà per millorar els projectes, 
no per deixar-los en un calaix com va 
passar durant 10 anys a l’Hospitalet”. 

Núria Marín: “El febrer de 2018 el 
ministre de Foment Íñigo de la Serna 
va visitar L’Hospitalet  per confirmar 
el doble soterrament de les dues vies 
que travessen la ciutat al llarg de 6 
km i la construcció de l’intercanviador 
de la Torrassa. Aquest és un fet molt 
important no només per a l’Hospitalet 
i la seva ciutadania, sinó també per 
donar servei a moltes persones de 
l’Àrea Metropolitana. En el manifest 
hem volgut subratllar que el tema de 
les infraestructures i de Rodalies té 
una importància cabdal per al present i 
per al futur de la ciutadania de l’entorn 
metropolità. I volem traslladar al nou 
president del Govern i al ministre de 
Foment que seria molt important i 
adequat que visitin les ciutats per 
viure els projectes de soterrament en 
primera persona”.

Laura Campos:  “Lluny d’estar 
amoïnats o inquiets, nosaltres estem 
seguríssims que es mantindran els 
compromisos adquirits amb les tres 
ciutats. Ens ha costat moltíssim 
arribar al punt on ens trobem ara, no 
només de lluita i reivindicació, sinó 
també de víctimes i accidents als 
nostres municipis. Tenim tranquil·litat 
absoluta perquè creiem que el nou 
govern estarà d’acord en què es tracta 
de tres projectes cabdals no només 
per a cadascun dels municipis sinó 
també per a la xarxa de Rodalies 
en general i, per tant, de tot el país. 
Estem convençuts que això tindrà 
continuïtat, que continuaran treballant, 
que respectaran els compromisos 
adquirits amb els tres municipis, que 
es respectaran escrupolosament no 
només les inversions sinó també el 
calendari”.

Laura Campos: “En el cas de 
Montcada, al mes d’octubre de 2017 
es va licitar la redacció dels projectes, 
va sortir a concurs al desembre i ja hi 
estem treballant. I estem segurs que 
continuarà d’aquesta forma, però no 
està de més reiterar aquesta invitació 
al nou ministre de Foment a visitar els 
tres municipis i que vegi in situ de què 
es tracta i per què són projectes tan 
cabdals per a nosaltres”.

Com afronteu el canvi de govern d’Espanya en relació al soterrament? 

En quin moment es troben els diversos soterraments programats? 

Jordi San José, alcalde de Sant Feliu; Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet;
i Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac

“Tenim la convicció compartida de què el soterrament 
es durà a terme”

Associació Gats i Gossos
Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu s’ofereix per acollir
persones refugiades procedents
del vaixell Aquarius

Protectora d’Animals Exòtics 
(APAECATALUNYA)

gatsigossosfeliu@gmail.com

https://www.facebook.com/gatsigossosfeliu/

@gatsigossossantfeliu

tere.rodriguez@apaecatalunya.com

www.apaecatalunya.blogspot.com

www.facebook.com/apaecatalunya

Gats i Gossos Sant Feliu és una associació sense ànim de 
lucre dedicada a la lluita per a la protecció i defensa dels 
animals del municipi, formada per voluntàries i voluntaris. Es 
va constituir al maig de 2015.

Part de les tasques que es realitzen són l’alimentació de 
colònies de gats del carrer, el control de la població felina 
mitjançant el mètode CER (Captura Esterilització Retorn), 
la resposta i assistència a avisos d’animals perduts o 
abandonats, la denúncia de casos de maltractament, la 
presència en xerrades i fires, les entrevistes a possibles 
adoptants o cases d’acollida, etc. Queda molta feina per 
fer i temps per reeducar a la societat en una cultura del 
benestar animal. Tots els animals són éssers que senten i 
tenen sentiments, NO són objectes.

L’Ajuntament i les entitats solidàries de Sant Feliu 
posen tots els recursos disponibles al servei del 
Govern i dels organismes governamentals per acollir 
el nombre de persones que es consideri convenient 
procedents del vaixell Aquarius. Així, la ciutat ja treballa 
en la planificació i l’organització de la rebuda d’aquestes 
persones refugiades, tenint en compte que la majoria no 
tindran recursos econòmics i jurídics ni habitatge.

Sant Feliu té llarga experiència en aquest àmbit des 
de fa 15 anys ja que des de la Creu Roja es gestiona 
l’arribada cada sis mesos de 18 persones que sol·liciten 
asil. El dispositiu d’acollida inclou suport psicològic, 
ensenyament de la llengua i de l’entorn, així com 
integració en la ciutat.

A Sant Feliu la Xarxa de Ciutat Acollidora és un 
espai de coordinació i treball format per entitats i 
organismes que treballen directament amb població 
nouvinguda al municipi. Neix fruit de la necessitat de 
complir la Llei 10/2010, del 7 de maig d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 
Aquesta llei regula els serveis d’acollida i la seva 
gestió, l’especialització de l’acollida, les competències, 
la planificació, la cooperació, la coordinació i el 
finançament.

L’objectiu és facilitar l’acollida i benvinguda a la nova 
ciutadania que arriba a Sant Feliu; fomentar un espai de 
coordinació entre entitats i administració per cobrir les 
necessitats de formació, optimitzar recursos i establir 
protocols d’actuació i derivació; potenciar l’oferta 
formativa per a persones adultes tenint en compte 
els tres principals blocs del circuit: competències 
lingüístiques bàsiques, coneixements laborals, de la 
societat catalana i del seu marc jurídic,  organització de 
les sessions d’acollida i establiment de les pautes de 
certificació de les formacions d’acollida.

APAECATALUNYA es va crear l’any 2009 amb la finalitat de 
protegir els animals de companyia exòtics, tant físicament 
com legalment, rescatar-los i buscar-los una segona 
oportunitat mitjançant bons adoptants, així com per instal·lar 
unes bases educatives sobre el respecte i les cures cap a 
aquests animals. 

Actualment la protectora està construint un refugi físic i una 
aula educativa a Sant Feliu de Llobregat i es preveu tenir 
finalitzada la construcció al mes de setembre de 2018.

Entitats amb veu

Coincidint amb els dos anys de la pancarta “Ara Rodalies” que lluïa a les façanes dels ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, 
l’Hospitalet i Montcada i Reixac, i després del compromís adquirit enguany pel Ministeri de Foment; el 8 de juny de 2018 els tres 
municipis van presentar un manifest conjunt. En el text, mostren el seu convenciment davant la nova etapa del govern d’Espanya, que 
“els compromisos adquirits per l’Estat en Rodalies a les tres ciutats seran respectats de forma escrupolosa en inversions i calendari”.
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