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Bye bye via! Hola a la ciutat del futur!
Conclou la segona fase del procés
participatiu del soterrament



El reportatge

Sabies que... ?

}Visió interior de la sala de consulta del Centre de Planificació Familiar 
emplaçat al carrer de Dalt. 1979. Autoria: Blas Serrano
ACBL50-1-N-3617. Fons Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

El 1979 obre el Centre de Planificació, fruit de les 
mobilitzacions de les dones

El mes de setembre de 1979, el Grup de Dones, on hi havia les 
dones del Casal de la Dona i les dones que més tard van fundar 
l’Associació de Dones, creen el Centre de Planificació Familiar 
i Orientació Sexual de Sant Feliu de Llobregat, el “Plàning”, al 
carrer de Dalt, en un pis propietat de l’Ajuntament. Aquest és el 
projecte més emblemàtic del moviment feminista de l’època.

Aquest servei és fruit de les lluites i mobilitzacions conjuntes 
de les dones i de professionals de la sanitat per fer possible 
el dret a decidir sobre la sexualitat i la maternitat lliures. Hi fan 
de consultores Paquita Cano, Margarida Junqué, Sacri Ojeda i 
Victòria Lebrón.

L’origen dels centres de planificació es relaciona amb la creació a 
Barcelona, l’any 1976, dels grups de Dones per l’Autoconeixement 
i Anticoncepció (DAIA) que apleguen dones que reivindicaven 
la lliure disposició del propi cos. Són anys en què es difon 
el coneixement dels mètodes anticonceptius, es fa pedagogia 
sobre la separació del plaer i la reproducció i es treballa en 
l’autoconeixement i l’autoajuda.

El procés de participació del soterrament 
arriba a la fase de devolució

Què s’ha fet?

Aquest mes de febrer el servei de neteja viària ha incorporat 
dos nous vehicles escombra amb la darrera tecnologia, 
que contribueixen a la millora del servei i a reduir el seu 
impacte ambiental. Tots dos estan realitzant l’escombrada 
dels carrers amb aigua i sense aigua, en horari de matí i 
tarda. L’objectiu és millorar la neteja de carrers i incrementar 
el rendiment de les tasques. Així, la posada en marxa 
d’aquests vehicles, ja previstos en el contracte de la 
concessionària, s’ha avançat per atendre les necessitats 
de la ciutat. Ambdues màquines escombradores redueixen 
l’emissió de pols en suspensió, fan menys soroll i el consum 
de carburant és més baix. 

La segona fase del procés participatiu del soterrament, iniciada al setembre de 2018, ha 
consistit en l’organització de més de 50 activitats per escoltar i recollir propostes ciutadanes 
pel Sant Feliu posterior al soterrament.

Dues escombradores 
d’última generació
s’incorporen al servei
de neteja viària

C/ Sant Llorenç, 15 - Sant Feliu de Llob.
puig.pedrol@agencia.axa-seguros.es
Tel. 93 666 19 98

La teva assegurança
de vida amb un
30% de descompte
Més informació a:

AXA VIDA. Assegura’t 
que tot surti bé

Ser-hi
sempre!

116 
aportacions 

consensuades

246 
joves 

participants 178 
aportacions 

grupals

9 
tallers 

realitzats

6 
tallers 

realitzats

172 
aportacions 

consensuades

9 
diàlegs 

realitzats

6 
itineraris 
realitzats

Tallers
amb instituts

Tallers Consells 
Sectorials

Espai web Decidim

Punts
d’interacció mòbil

Itineraris 
participatius

Diàlegs ciutadans

49 
persones 

participants

19 
activitats 

realitzades

1.259
persones 

participants 343 
aportacions 
individuals

36 
enquestes

62 
enquestes

48 
persones

participants
88 

persones 
participants

74 
aportacions 
individuals

415 
persones 
inscrites 
al web

242 
aportacions 
individuals

En total s’han recollit 1.416 aportacions dels gairebé dos mil 
participants. El procés ha incorporat, per primera vegada, l’eina 
interactiva de participació Decidim, un portal web que ha permès 
escoltar la ciutadania que no ha pogut assistir a les sessions 
presencials. Aquestes propostes s’han recollit, categoritzat i 
agrupat. Posteriorment s’han validat amb la ciutadania a través de 
tres sessions, per tal de poder elaborar els requeriments que han de 
formar part de les bases del Concurs internacional d’urbanisme per 
definir l’espai que s’alliberarà amb el soterrament.

El procés de participació no s’acaba aquí, encara queda molt per fer. 
El mes de març es presenten les bases del Concurs internacional 
d’urbanisme. Un jurat de persones expertes avaluarà les candidatures 
i n’escolliran deu. A la fase següent, el jurat valorarà aquests deu 
projectes i en seleccionarà els tres millors. Aquestes tres propostes 
passaran a la votació final, al novembre de 2019, la ciutadania 
decidirà quin és el projecte guanyador. 

A les pàgines següents trobareu un resum de les propostes 
realitzades per la ciutadania en els quatre àmbits treballats en el 
procés participatiu: identitat de l’espai, espai públic, mobilitat i 
espais edificats.

Podeu consultar tots els requeriments a
www.santfeliu.cat/decidim
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El reportatge

El tramvia fins a la Salut-Can 
Maginàs, una decisió unànime de 
tots els grups municipals
Un dels objectius del Sant Feliu del futur és fer una ciutat 
més sostenible pel que fa al transport públic i és per això 
que tots els grups municipals han mostrat la seva unanimitat 

La ponència unitària del soterrament és un òrgan de treball, 
informació i de presa de decisions en temes relacionats amb el 
soterrament. Es tracten temes com la prolongació del tramvia, 
el procés de participació, les bases del Concurs internacional o 
convenis d’urbanisme i mobilitat, entre d’altres. Es va crear amb 
l’objectiu de fer del soterrament un projecte de ciutat i no pas de 
partit, és per això que necessita el consens i coneixement de tots 
els grups municipals.
 
La sala de plens és el lloc on mensualment de forma ordinària i cada 
quinze dies de manera extraordinària, tots els grups municipals es 
reuneixen amb tècnics de l’Ajuntament per treballar conjuntament 
de tot el que estigui relacionat amb el 
soterrament. 
 
Per saber-ne més, podeu entrar
al canal de YouTube
www.youtube.com/ajuntamentsantfeliu

Valors
• Incorporar les roses com a element d’identitat de Sant 

Feliu.
• Generar espais de cohesió de la ciutat i dels seus habi-

tants.
• Crear espais accessibles, inclusius i segurs per als via-

nants.
• Prioritzar les persones i les activitats culturals al carrer. 

Memòria
• L’espai urbanitzat haurà de tenir present la memòria de 

l’estació actual, la lluita veïnal pel soterrament i retre ho-
menatge a les víctimes dels atropellaments.

Vianants i bicicleta
• La mobilitat prioritària en l’espai ha de ser per als vianants.
• En segon lloc s’haurien de situar el transport públic i la 

bicicleta.

Transport públic
• Millorar el transport públic interurbà i intraurbà.
• Garantir la permeabilitat de l’espai ocupat pel tramvia.
• Coordinar els diferents transports públics per tal que 

siguin complementaris.

Transport privat
• Donar resposta a la necessitat d’aparcament dels nous 

habitatges.
• Minimitzar el trànsit privat a l’espai pacificat.
• Garantir que el vehicles puguin travessar en punts con-

crets d’un costat a l’altre de l’avinguda.

Tipologia
• Prioritzar els parcs i zones verdes.
• Generar espais de passeig.
• Preveure un espai ampli per a esdeveniments.
• Crear espais per als infants, l’esport i el gaudi.

Condicions de l’espai
• Accessible, tenint en compte les persones amb mobilitat 

reduïda.
• Sostenible. 
• Amb serveis públics (lavabos públics, il·luminació adequa-

da, etc.).

Usos i activitats
• Activitats culturals.
• Espais esportius a l’aire lliure.

Forma urbana
• Els nous edificis han de tenir una alçada màxima similar 

als del seu entorn i han de completar les trames urbanes 
sense edificar. 

Possibles equipaments
• Culturals: teatre municipal, museu o centre d’interpretació 

històrica, etc.
• Esportius: integrats en el Pla Director d’Equipaments i el 

Pla Estratègic de l’Esport.
• Per a gent gran: pisos tutelats, centre de dia, residències 

sociosanitàries, etc.

Habitatges
• Generar el màxim possible d’habitatge de protecció oficial 

i lloguer assequible.
• Prioritzar habitatges per a joves, gent gran i persones amb 

diversitat funcional.

Activitats econòmiques
• Prioritzar el comerç de proximitat.
• Incorporar espais de restauració que dinamitzin l’espai 

públic.

en l’aposta pel pas del tramvia per la nova avinguda fruit del 
soterrament.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l’alcalde, 
Jordi San José, van signar al desembre el protocol que detalla 
les actuacions necessàries per allargar el tramvia fins al 
nucli urbà de Sant Feliu, aprofitant l’espai que es preveu que 
s’alliberi amb el soterrament i les obres en superfície. L’acord 
fixa la prolongació de la línia T3 del tramvia en el seu pas per 
Sant Feliu i una implantació de dues noves parades, una al 
costat de la futura estació de Rodalies i una altra a l’altura  
dels barris de la Salut i Can Maginàs. D’aquesta manera el 
nucli central del municipi quedarà connectat de forma més 
directa amb els municipis veïns i Barcelona. 
 
Les obres del tramvia es preveu que tinguin una durada de 12 
mesos, condicionada a la finalització de les obres d’ADIF, i anirà 
acompanyada de la modificació del planejament urbanístic 
sorgit del projecte guanyador del Concurs internacional.

Identitat
de l’espai MobilitatEspai

públic
Espais

edificats

Què és la ponència
unitària?

Podeu consultar tots els requeriments a
www.santfeliu.cat/decidim
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Assolit          En execució         En planificació          En previsió

Pla d’Actuació de Mandat

Retre compte del que hem fet, un exercici de transparència

En democràcia, la transparència i la claredat 
en la relació entre la ciutadania i els seus i les 
seves representants són fonamentals. Donar 
compte de la gestió efectuada en nom de tots 
nosaltres és una exigència democràtica per a 
qualsevol nivell de govern. I molt especialment, 
per la proximitat, els ajuntaments.

El compromís entre la ciutadania i l’Ajuntament 
que el representa es concreta en el Pla d’Acció 
del Mandat. Saber el que s’ha fet i el que no, 
rebre les explicacions de la gestió efectuada, 
és un dret al que l’Ajuntament de Sant Feliu 
ha volgut donar resposta amb el balanç que 
presentem. Més del 80% dels objectius que 
el govern de la ciutat es va proposar, s’han 
assolit. Cal posar en valor que s’han assolit 
respectant l’equilibri econòmic i financer dels 

Jordi San José
L’alcalde

L’equip de Govern assoleix
el 83,3% dels compromisos del PAM

El PAM s’estructura en quatre nivells, partint de quatre grans objectius de ciutat que determinen la direcció estratègica i la visió 
de futur del municipi.

A partir d’aquests objectius de ciutat, des de les diferents àrees municipals s’han desenvolupat 138 actuacions prioritàries que 
concreten l’acció del govern durant el mandat. Paral·lelament al PAM s’ha desenvolupat el Pla d’Inversions (PIM) que completa 
les actuacions del govern.

Eix 1
Fomentar la igualtat de drets,
deures i oportunitats

Eix 2
Impulsar el desenvolupament
econòmic i vetllar pel dret al treball

Assolit: 84%
Actuacions: 32

Assolit: 83%
Actuacions: 25

En execució: 16%
Actuacions: 6

En execució: 10%
Actuacions: 3 

En planificació: 3%
Actuacions: 1

En previsió: 3%
Actuacions: 1Aprovació i desplegament del Pla de Rescat Social del que 

destaquen les actuacions següents:

• Ampliació i revisió de la tarifació social per facilitar l’accés 
als serveis: revisió del sistema de quotes a les escoles 
bressol municipals, a l’Escola Municipal de Música i al 
servei d’atenció domiciliària.

• Incorporació de la tarifació social als abonaments de 
l’Estadi d’atletisme i de la Piscina de l’Escorxador (més de 
3.000 abonaments entre 2017 i 2018, amb un increment 
significatiu d’accessos a la instal·lació).

• Constitució de la Taula social d’habitatge, amb protocols de 
prevenció de desnonaments i d’emergències dotacionals.

• Ajudes complementàries per a l’educació (llibres i sortides 
escolars) en funció del nivell de renda, destinant-se prop de 
100.000 € en el darrer any.

• Increment del pressupost en atenció a la dependència, 
860.000 € destinats a assistència a persones dependents.

• Teleassistència gratuïta: atenció a 662 persones.

Habitatge: 

• Nova Oficina Local d’Habitatge: ofereix informació i presta 
nous serveis a persones propietàries i arrendatàries.

• Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer social:
- Cessió de pisos de l’IMPSOL per a lloguer social: 4 

habitatges en lloguer amb opció de compra.
- S’han atorgat 38 subvencions i una per a ajuts a 

rehabilitació d’habitatges que es posen a disposició de la 
Borsa.

- Adquisició d’habitatges per destinar-los a lloguer social: 
3a i 4a plantes del c/ Pla, 2, un pis al c/ Jaume Ribas i un 
al c/ Pi i Margall.

- Inici d’obres de les noves promocions: 18 habitatges al 
juny (c/ El Pla, 2) i 40 habitatges al 2019 (c/ Anselm Clavé).

• Previsió d’habitatge dotacional per a gent gran a Mas Lluí.
      
Nou Casal de Joves i millora del seu programa d’activitats 
i serveis, amb nous espais, com bucs d’assaig, sales d’arts 
plàstiques i multimèdia, o espai per a concerts.
 
Elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat: creació de 
les comissions Lectora i Creativa integrades per entitats i 
ciutadania.
 
Nova Biblioteca Montserrat Roig, més de 2.100 m2 amb 
nous espais, serveis i activitats.
 
Desplegament del projecte Cordes a primària a les escoles 
Falguera i Gaudí, per fomentar l’aprenentatge musical.
 
Creació de tres rutes saludables.

Millora de les infraestructures dels polígons industrials, 
amb inversions en: fibra òptica, enllumenat, aparcament, 
accessibilitat i senyalització.

Desenvolupament de programes de formació i ocupació 
per a la millora de la inserció laboral de persones amb 
dificultats. S’han format 1.400 persones.

Subvencions per al foment de l’ocupació i l’emprenedoria: 
111 projectes subvencionats per a la creació noves activitats 
econòmiques; 126 contractes subvencionats a empreses 
per contractar persones de Sant Feliu en situació d’atur. 

Contractació de 18 joves menors de 29 anys amb estudis 
superiors, durant 6 mesos, mitjançant contractes de 
Garantia Juvenil.

Posada en marxa de Co-Innova Sant Feliu, centre de 
creació i innovació social i tecnològica, un espai amb 
assessoraments, mentoratges i networking.

comptes municipals, i amb ple respecte a la 
legislació que afecta als ajuntaments.
 
Vull destacar dos aspectes claus que passa-
ran al proper mandat, i s’han generat aquest, 
després de molts anys de lluita ciutadana i de 
treball institucional: el soterrament i l’habitatge 
social. En el primer cas, tenim, per primer cop, 
projecte, finançament i calendari. En el segon 
cas, les primeres promocions, amb el suport 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja estan 
amb projectes aprovats i calendari d’obres.

Aquestes fites, sumades a la resta d’objectius 
assolits i accions fetes que consten en aquest 
balanç, són el fruit de la professionalitat dels 
treballadors i les treballadores de l’Ajuntament, 
a qui el govern reconeix i agraeix la seva tasca.

Més informació a:
www.santfeliu.cat/pam

A l’inici d’aquest mandat i fruit de l’acord de govern entre ICV-EUiA i PSC es va establir el Pla 
d’Actuació de Mandat 2016-2019 (PAM), full de ruta que recull els compromisos del govern 
envers la ciutadania.

Eix 1

Fomentar la igualtat 
de drets, deures i 
oportunitats

Eix 2

Impulsar el desenvolupament 
econòmic i vetllar pel dret al 
treball

Eix 3

Consolidar l’entorn urbà 
i natural, adequant-lo a 
les persones i les seves 
necessitats

Eix 4

Aprofundir en 
un model obert i 
participatiu de govern

84% 83%

81%
85%

9%
6%

19%

10%

3%
3%

16%
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Aprovació del nou Reglament de participació i col·laboració 
ciutadana, amb la implicació dels diferents consells de 
participació, de ciutadania i de tots els grups municipals.

Desenvolupament de prop de 20 processos de participació 
en temes estratègics de ciutat (millora de l’espai urbà, Pla 
de Rescat Social, soterrament, etc.).

Creació de grups impulsors de projectes per al Pla de 
Rescat Social, Pla Educatiu de Ciutat, Carnet jove local, 
entre d’altres.

Posada en marxa d’un nou portal de pressupostos per fer 
més comprensible i visual la informació econòmica.

Realització d’auditories energètiques a 25 equipaments 
municipals per millorar la seva eficiència energètica.

Realització d’una enquesta d’imatge municipal i de 
valoració de serveis públics.

Posada en marxa d’un nou portal de dades obertes.

Reconeixements a nivell estatal i autonòmic en matèria de 
govern digital.

Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) local, 
per d’agilitar els tràmits relacionats amb l’establiment 
d’activitats econòmiques.

Definició de compromisos de qualitat dels serveis 
mitjançant cartes de serveis.

Definició d’un nou model d’atenció ciutadana integral i 
multicanal.

Pla actuació mandat
Eix 3
Consolidar l’entorn urbà i natural, 
adequant-lo a les persones i a les 
seves necessitats

Eix 4
Aprofundir en un model obert i 
participatiu de govern

• Pla Jove 2017-2021
• Pla Local d’Habitatge 2017-2022
• Pla de Rescat Social
• Pla Educatiu de Ciutat
• Pla Director de l’Arbrat Viari
• Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima
• Pla Local de Prevenció de Residus 2017-2021
• Estratègia de transformació digital de 

l’Ajuntament
• Pla Local de Salut (pendent d’aprovació)

Assolit: 81%
Actuacions: 30

Assolit: 85%
Actuacions: 28

En execució: 19%
Actuacions: 7 

En execució: 9%
Actuacions: 3 

En Previsió: 6%
Actuacions: 2

Renovació de l’enllumenat públic pel sistema LED. 
Substitució de 481 punts de llum als polígons industrials. 
Estalvi de 50.000 euros en factura elèctrica i de 123 tones 
de CO2.

Accions per a la millora de l’accessibilitat a l’espai urbà, 
assolint prop del 100% de carrers i cruïlles accessibles al 
casc urbà.

Programa Connecta’t a l’estalvi energètic: 312 canvis 
de contractes a famílies en situació de vulnerabilitat i 70 
arranjaments en les instal·lacions d’habitatges.

Pla de reducció de residus municipals.

Plans de millora de l’espai urbà, als que s’han destinat 1,6 
milions d’euros.

Desenvolupament d’una campanya de civisme sobre la 
tinença responsable d’animals.

Auditories i inspeccions en serveis municipals.

Actuacions destinades a la recuperació i explotació 
sostenible de la Masia de la Salut i de la finca de Can Ferriol.

Aprovació i desplegament del Pla de Protecció del Parc 
Agrari.

Ampliació d’horts urbans i socials.

Connexió entre les dues bandes del riu mitjançant una 
passera i millora dels camins riberencs.

Plans estratègics 2015-2019

Inversions
 Equipaments

• Mercat Municipal
• Biblioteca Montserrat Roig
• Casal de Joves
• Millores al Casal de la Gent Gran
• Centre de barri Falguera
• Obres de millora Cinebaix (ascensor, teulada, etc.)
• Adquisició de dues plantes al c/ Pla, 2, per a la construcció 

d’habitatge públic
• Inversions en escoles públiques (escoles Gaudí,
 Salvador Espriu, escola bressol Patufet, Tambor, Ginesta, etc.)
• Centre Cívic Roses (en obres)
• Remodelació del c/ Pla (en execució)
• Remodelació del c/ Llorenç Pahissa (en execució)
• Vestidors del camp de futbol Falguera (inici març 2019)
• Parc Esportiu de les Grases (mòdul de serveis, etc.) En licitació

Espais públics

• Pl. Catalunya
• Pl. Rafael Alberti
• Pl. Salut
• Pineda de la Salut
• Pl. Francesc Macià i c/ Dr. Brugarolas
• Remodelació del parc del Llobregat
• Ampliació del parc Europa
• Zona Jove i Esportiva de Mas Lluí
• Pont verd a la Salut-Can Maginàs
• Rotonda del Parc comercial Sant Feliu
• Passera sobre riu i millora del camí
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Ciutat

El desembre passat es va presentar l’enquesta d’imatge 
municipal encarregada a GESOP, amb l’objectiu de conèixer 
l’opinió general de la ciutadania sobre Sant Feliu, així com 
sobre la gestió i la política municipals.
 
Més de la meitat de les persones enquestades valoren 
positivament la gestió municipal (cinc punts més que fa 
quatre anys i el valor més alt des de 2004), amb valoracions 
que arriben al 7 i gairebé tots els serveis milloren la nota i 
augmenta la satisfacció de viure a Sant Feliu.

Pel que fa a la gestió de l’actual Ajuntament, més de la meitat 
de les persones entrevistades la valora favorablement, un 
5,7, quatre punts per sobre respecte de fa quatre anys i la 
puntuació més alta des de 2004.

Satisfacció de viure a Sant Feliu
Fruit de les entrevistes es percep que la gran majoria de 
ciutadans i ciutadanes (supera el 85% i ronda el 90% entre 
els menors de 45 anys) estan satisfets de viure a Sant Feliu. 
Quatre de cada deu consideren que la ciutat ha millorat 
en el darrer any, mentre que una quarta part pensa que ha 
empitjorat. De cara al futur, més del 65% de les persones 
entrevistades es manté optimista i confia que la ciutat 
millorarà.

L’optimisme de cara al futur de la ciutat creix. En aquest 
sentit es continuen destacant a l’alça la tranquil·litat, les 
bones comunicacions i la proximitat a Barcelona; aquests 
són els aspectes que la ciutadania destaca com a més 
positius del municipi.

L’enquesta d’imatge municipal 2018, realitzada entre el 12 
i el 19 de novembre pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 
Pública (GESOP), es va fer per telèfon a 800 ciutadans i 
ciutadanes majors d’edat empadronats al municipi, i ha 
tingut un cost de 15.596,90 euros.

Consulteu els resultats de l’enquesta a:
www.santfeliu.cat/enquesta2018

Millora la valoració de la gestió municipal, segons 
l’enquesta d’imatge

La Policia Local
consolida una plantilla 
de 56 agents amb les
7 noves incorporacions

Seguretat

 Any 2014 2018

Aspectes més positius  

Ambient tranquil 49 50,1

Comunicacions 20,8 26,9 

Situació 22,1 26,6

Urbanisme, espais verds 22,5 22,6

Serveis i equipaments 25,0 34,6

Problemes més greus  

Soterrament de la via del tren 15,9 19,7

Estat de l’espai públic 15,7 18,5

Neteja 15,3 18,1

Soroll 1,8 1,3

Brutícia gossos 3,8 5,6

Situació econòmica (atur, manca 39,3 14,8
de comerç, impostos...) 

Mobilitat (transports, 22,4 25,4
aparcament, circulació...) 

Seguretat i civisme 5,9 30,2

 Any 2014 2018 

Valoració de la gestió municipal
per àmbits (del 0 al 10)   

Bus urbà 7,0 7,3

Activitats culturals 6,6 6,9

Escoles bressol 6,4 6,8

Serveis a la gent gran 6,4 6,6

Atenció ciutadana 6,3 6,6

Recollida de residus 6,2 6,5

Instal·lacions esportives 6,2 6,4

Policia municipal 5,9 6,3

Manteniment de parcs i zones verdes 6,0 6,1

Serveis als joves 5,1 6,0

Serveis d’ocupació 5,2 5,9

Neteja viària i d’espais públics 5,9 5,8

Gestión Municipal 5,6 5,8

Ajuts i serveis socials 5,3 5,5

Darreres actuacions de la Policia 
Local
Periòdicament porta a terme campanyes de seguretat 
ciutadana, trànsit, civisme i tinença d’animals. 

En aquest sentit, a les vigilàncies efectuades al barri de Can 
Nadal, els dies 6 i 7 de febrer, es van identificar dos dels 
quatre joves que van intentar robar a una senyora gran al 
passeig de Nadal. Tots tenien antecedents per robatori. 

Un jove va ser detingut per haver sostret una cadena i la 
Policia Local va recuperar l’objecte. 

En l’apartat de trànsit, la Policia Local fa controls de trànsit 
i campanyes d’alcoholèmia a les nits. També fan el control 
de les principals zones de càrrega i descarrega perquè es 
respectin els horaris, i es revisa les zones amb prioritat de 
pas i les voreres, i es fan campanyes de control de velocitat.

Pel que fa a civisme, del 14 al 25 de gener es va fer la primera 
campanya de 2019 de gossos deslligats a parcs i places, 
cobrint les 24 hores del dia. Es van detectar 43 infraccions. 
En la majoria dels casos es va fer un primer advertiment 
per portar els gossos sense lligar, llevat de dos casos, al 
parc del Llobregat i a la riera de Pahissa, on es van cursar 
expedients sancionadors per no recollir les defecacions. On 
més infraccions es van detectar va ser al parc del Llobregat, 
amb 20, seguit del parc d’Europa, amb 12.

La Policia Local ha incorporat set nous agents, fruit d’un 
procés de selecció per cobrir jubilacions i vacants iniciat al 
gener de 2018. S’ha aconseguit una plantilla més jove i més 
estable, i s’ha arribat al nombre d’efectius del 2010, quan es 
van deixar de cobrir places per una normativa estatal. Dels 
56 efectius actuals, 9 són dones, quasi el doble que fins ara. 
A més, s’ha regularitzat l’escala de comandaments, perquè 
hi havia molts agents en situació d’interinatge. 

Millores al servei
S’ha procedit a la renovació de tota la xarxa de transmissions 
de ràdio, i a l’abril la Policia de Sant Feliu s’integrarà en la 
Xarxa Rescat de la Generalitat, que permet una comunicació 
directa amb Mossos d’Esquadra i amb policies locals de la 
regió metropolitana de Barcelona.
 
Altres millores recents són la renovació de vehicles i la millora 
de programes de gestió interna. Durant l’any s’adquiriran 
nous dispositius mòbils que permetran la gestió més eficient 
de multes i també posar sancions de civisme al moment.

Descarrega’t 
l’aplicació!

App Seguretat Ciutadana
L’aplicació mòbil Seguretat Ciutadana permet a la 
ciutadania posar-se en contacte amb la Policia Local 
en qüestió de segons.
 
És una app amb moltes funcions útils, com fer una petició de cerca 
de persones vulnerables, reportar casos d’emergència (violència 
de gènere, atracaments, emergències mèdiques, incendis, 
accidents...), notificar incidències de qualsevol tipus, fer una 
trucada geoposicionada, o rebre alertes perquè arribin a l’instant 
sobre incidències a la via pública, afectacions al trànsit, consells 
preventius i informacions d’interès al municipi.
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Mobilitat

El municipi ja ofereix el servei e-Bicibox, un nou sistema 
de bicicletes elèctriques compartides situades en mòduls 
tancats. A Sant Feliu el servei disposa de 12 bicicletes 
repartides en dos mòduls d’estacionament, situats a la plaça 
de l’Estació (davant del parc Nadal) i al carrer de Laureà Miró, 
davant el centre comercial Sant Feliu Parc.

L’e-Bicibox l’ha posat en marxa l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) per lluitar contra la contaminació 
atmosfèrica, enfortir la mobilitat sostenible entre 11 municipis 
de l’àrea metropolitana i promoure el canvi d’hàbits. Serà un 
servei operatiu tot l’any durant 17 hores (entre les 7 i les 24 h). 
L’horari s’anirà adaptant en un futur en funció de la demanda.
Per accedir-hi, cal registrar-se i abonar la quota anual al web 
www.bicibox.cat. La quota d’abonament és de 30 euros 
l’any. Promocionalment, els primers 30 minuts són gratuïts, 
i a partir de 30 minuts i fins a 5 hores, costa 0,50 euros per 
cada franja de mitja hora.

Bicibox i e-Bicibox són 
complementaris
El Bicibox, en marxa des del 2010, i l’e-Bicibox, des del 
2019, conviuran paral·lelament: el primer, per seguir cobrint 
l’aparcament segur per a bicicletes privades; el segon, per 
posar al servei de la ciutadania bicicletes públiques de 
lloguer.

La bicicleta elèctrica 
compartida ja roda a 
Sant Feliu

Tot coincidint amb les dades de la darrera enquesta d’imatge 
municipal, en què el servei de bus urbà ha estat el més ben 
valorat amb un 7,3, s’han conegut les dades d’utilització del 
bus de 2018. El servei ha assolit un nou rècord històric, amb 
un total de 455.734 desplaçaments el 2018, que suposa un 
increment del 4,5% (19.679 nous desplaçaments) respecte 
al 2017, que també va ser un any de rècord.

En els darrers quatre anys s’ha incrementat el nombre 
de desplaçaments registrats en un 12% (49.949 nous 
desplaçaments).

Per línies, novament el servei que més creix és la SF1, amb 
un increment total de 17.200 desplaçaments. El servei de 
la SF2 també experimenta un lleuger increment superior al 
2% mentre que, finalment, la línia SF3 té una petita caiguda 
inferior a les 500 persones registrades per any.

Millores en els busos urbans
A partir de l’1 de març de 2019, coincidint amb l’entrada 
en funcionament del nou contracte del servei, hi haurà una 
millora important de l’actual servei d’autobusos urbans, 
sense més cost per a l’Ajuntament, que consistirà en:

• La línia SF1 circularà cada 15 minuts i ampliarà el seu 
recorregut, fins al barri del Mas Lluí de Sant Just.

• La línia SF3 (diumenges i festius) passarà a tenir els 
mateixos horaris que en dissabte.

• Gradualment, s’anirà renovant la flota d’autobusos, per 
vehicles més sostenibles (híbrids o elèctrics), més grans i 
amb més capacitat.

El servei de bus urbà el presta l’Entitat Metropolitana del 
Transport en conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu.

Modificació del servei de l’E30
Al març també es posarà en funcionament la modificació 
del servei de la línia L30 que passarà a dir-se E30, la qual 
connectarà el barri del Mas Lluí amb la zona universitària 
de Barcelona. Tindrà una freqüència de pas de 20 minuts, 
connectara amb l’Hospital Moisès Broggi i entrarà a 
Barcelona per la B-23.

Rècord històric de desplaçaments amb 
el bus urbà

“Amb el nou conveni dels autobusos 
urbans tot són avantatges per a Sant 
Feliu, hi haurà més i millor transport, 
sense que tingui més cost. 

Tindrem més freqüència de pas, la SF1 
circularà cada 15 minuts, més recorregut, 
entrarà més a Mas Lluí, més comoditat i 
capacitat perquè els autobusos nous són 
més grans i menys contaminants al ser 
híbrids o elèctrics. I, a més, per tot això la 
ciutat no haurà de pagar més.” 

Josep
Maria Rañé
Regidor
de Mobilitat

2018
455.734

2017
436.055

2016
425.000

2015
405.785

Desplaçaments del bus urbà
2015-2018

+4,5% desplacaments
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Ciutat

El passat 23 de febrer es va inaugurar la remodelació de la 
plaça de Francesc Macià, la qual ha estat fruit de l’informe de 
resultats del procés de participació que es va publicar el 2015.

Amb aquesta actuació de remodelació s’ha fet de la plaça 
un espai més acollidor i ordenat, posant fi a les barreres 
arquitectòniques. 

Les obres, han inclòs també la renovació de tot el mobiliari i 
de la zona de jocs infantils per afavorir una millor convivència 
i ús de l’espai. S’ha construït una pèrgola com a element 
delimitador, s’ha col·locat un paviment continu antilliscant i 
els accessos a la plaça s’han resolt amb escales i rampes que 
garanteixen la correcta accessibilitat.
 
Com a mesura per pal·liar els sorolls a les nits, degut a la 
reverberació del so a les façanes, s’han plantat jardineres amb 
glicina (Wisteria sinensis), una planta enfiladissa que es preveu 
que cobreixi la pèrgola i actuï com a element esmorteïdor 
del soroll. Pel que fa a l’enllumenat de la plaça, s’ha posat 
il·luminació eficient amb sistema de LEDS.
 
El projecte de remodelació de la plaça de Francesc Macià 
és fruit de les reunions que l’Ajuntament ha mantingut amb 
representants del veïnat per recollir les seves inquietuds, i ha 
tingut un ampli consens. El cost de l’obra ha estat de 632.000 
€ (IVA inclòs).

També s’ha remodelat el primer tram del carrer del Dr. 
Brugarolas, entre la rambla i Josep Ricart, convertint-lo en un 

L’Ajuntament ha dut a terme diverses actuacions per 
millorar la mobilitat al municipi i condicionar nous espais.  
Concretament, s’ha millorat la viabilitat del carrer del Pla, entre 
Ramón y Cajal i Anselm Clavé amb la implantació d’un nou 
cordó d’estacionament en el carril de circulació en sentit Sant 
Joan Despí. Aquesta actuació ha suposat la creació de 30 
noves places d’estacionament, que contribueixen a reduir les 
afectacions ocasionades per la reurbanització del carrer del 
Pla entre Ramón y Cajal i Rupert Lladó. Alhora, es vol donar 
resposta per endavant a la reordenació de l’estacionament al 
municipi com a conseqüència de les obres del soterrament 
ferroviari.

Entre gener i febrer s’han fet diverses reparacions de paviments 
de calçades al carrer de Sant Josep, passeig del Comte de  
Vilardaga i al passeig  de Nadal, i s’ha formigonat la cuneta del 
camí de la Salut de Sant Feliu. Altres treballs d’arranjament de 
la calçada inclouen punts de la ciutat, com la carretera de la 
Sànson, el carrer de la Constitució o el carrer de Joan Antoni 
Samaranch. També hi ha hagut millores a la plaça de Falguera, 
on s’han instal·lat nous elements a l’àrea de jocs infantils, 
una tanca metàl·lica perimetral, i un nou terra de cautxú de 
diferents colors.

D’altra banda, la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat ha 
estat objecte d’arranjament de camins al costat del canal del 

L’Ajuntament de Sant Feliu i l’IMPSOL sortejaran 15 
habitatges en règim general amb protecció oficial de lloguer 
en els propers mesos. Aquests habitatges formen part d’una 
promoció de 18 habitatges, 3 dels quals es reserven per 
atendre situacions de vulnerabilitat i emergència habitacional. 
Aquesta és una de les mesures clau per al desenvolupament 
del Pla local d’habitatge, per tal de fer front a una crisi 
habitacional que continua agreujant-se.

La primera promoció està situada a la tercera planta del carrer 
del Pla, número 2, i disposarà de 10 habitatges d’un dormitori 
i 2 amb dos dormitoris. També inclou 2 habitatges adaptats 
d’un dormitori, i 1 habitatge adaptat de dos dormitoris. Els 
habitatges amb un dormitori estaran destinats a unitats de 
convivència amb una o 2 persones, i els de dues habitacions 
estaran destinats a 3 o 4 persones com a màxim. En el cas de 
famílies monoparentals o monomarentals podran accedir-hi 
a partir de 2 persones.

Els ciutadans i ciutadanes interessats poden presentar la 
sol·licitud al Registre de sol·licitants d’habitatge (RSHPO) 
fins al 31 de març de 2019 per poder accedir-hi.

Requisits econòmics
S’han d’acreditar uns ingressos mínims de 10.000 euros 
anuals, i un màxim de 3,5 vegades l’Indicador de Renda de 
Suficiència (IRSC):

1 membre 37.182,74 €/anuals

2 membres 38.332,72 €/anuals

3 membres 39.981,44 €/anuals

4 membres o més 41.314,16 €/anuals

Més informació a www.santfeliu.cat/protecciooficial

Un únic registre per a totes les 
promocions de protecció oficial
Els ciutadans i ciutadanes que vulguin optar a un habitatge 
de protecció oficial actual o futur han de formalitzar com a 
requisit imprescindible la seva inscripció en el Registre de 
sol·licitants d’habitatge de protecció oficial de Catalunya 
(RSHPO). D’aquesta manera, les persones interessades 

La plaça de Francesc 
Macià, un espai renovat 
i més accessible 

Millores a la via pública

Habitatge

carrer accessible, amb plataforma única, on els vianants 
disposen d’espais més amplis per al passeig, amb bancs 
i arbres, contribuint d’aquesta forma a la pacificació del 
trànsit. La remodelació també ha inclòs l’arranjament de 
les voreres les voreres de Josep Ricart i Roses, construint 
un pas elevat a la cruïlla dels dos carrers, per millorar 
la seguretat. També s’han creat encaminaments per a 
persones invidents. L’import d’aquesta remodelació ha 
estat de 224.661 euros (IVA inclòs).

podran accedir tant a l’actual promoció d’habitatge públic 
de lloguer del carrer del Pla, com a aquelles projectades al 
mateix edifici i al carrer d’Anselm Clavé, que començaran a 
construir-se al llarg de 2019. Estar al Registre de sol·licitants 
també és un requisit indispensable per poder inscriure’s a la 
Borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge.

El registre, que té una vigència de 3 anys, es pot iniciar 
a través de la pàgina web www.registresolicitants.cat,  
portant després la documentació a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC, pl. Vila 1). També es pot fer directament a 
l’OAC, al Consell Comarcal del Baix Llobregat o a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.

Oficina Local d’Habitatge
El mes d’octubre de 2018 va obrir les portes la nova seu de 
l’Oficina Local d’Habitatge, una eina clau per facilitar el dret 
a l’habitatge de la ciutadania tal com estableix el Pla local 
d’habitatge. L’Oficina ofereix informació sobre els tràmits per 
fer el registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, 
així com sobre les subvencions que convoquen les diverses 
administracions. També gestiona la Borsa d’habitatge, i 
ofereix la tramitació gratuïta de la cèdula d’habitabilitat i el 
certificat energètic a les persones propietàries que incorporin 
el seu pis de lloguer a l’Oficina.

L’Oficina Local d’Habitatge està gestionada per Provivienda, 
i està situada al carrer de Pi i Margall, 8 bis. El seu horari és 
de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h, i de dilluns a dijous, 
de 16 a 18.30 h.

Habitatges assistits per a gent gran
El ple de gener va aprovar l’ampliació d’usos per al solar 
situat al carrer de Clementina Arderiu amb Marquès de 
Monistrol, requalificant-lo com a habitatge dotacional. 
Aquesta aprovació permetrà, previsiblement a finals de 2019, 
l’inici de les obres de prop de 80 habitatges amb serveis 
per a gent gran al Mas Lluí. Aquests habitatges assistits 
estaran destinats a persones grans que tenen autonomia 
personal, però que necessiten serveis compartits com neteja 
o infermeria, entre altres. Els habitatges d’aquestes persones 
s’incorporaran a la Borsa d’habitatge, fet que permetrà 
destinar nous immobles al lloguer assequible i social.

desguàs de la B-23, petits asfaltats a la riera de la Salut i al 
final de la riera del Comerç, i col·locació de baranes i senyals. 
L’Ajuntament també ha enjardinat la zona verda del carrer del 
General Manso plantant-hi arbres i arbustos i col·locant-hi 
bancs. A l’hora de portar a terme aquestes actuacions s’ha 
tingut en compte l’opinió de veïns i veïnes.

Nous habitatges de lloguer amb protecció oficial

Una plaça amb història:
una reivindicació veïnal
A finals dels anys setanta el moviment veïnal va reivindicar 
la construcció d’aquesta plaça en l’únic solar que quedava 
lliure al barri de Roses Castellbell i que estava destinat a 
la construcció de pisos. Després d’un llarg procés de 
negociacions, l’Ajuntament democràtic va aconseguir que 
la plaça de Francesc Macià fos una realitat el 1987, com 
un nou espai de relació per a la ciutadania.
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Formació i ocupació

Possibilitar l’accés al món laboral i vetllar pel dret al 
treball són prioritats estratègiques per a l’Ajuntament 
que continua desenvolupant accions des de diferents 
àmbits. En els darrers mesos s’han continuat i impul-
sat aquelles iniciatives que permeten la incorporació 
a programes de formació i treball i plans d’ocupació.

Bons resultats en els programes de 
formació professionalitzadora
L’Ajuntament de Sant Feliu desenvolupa tot un seguit d’ac-
cions amb l’objectiu que ciutadans i ciutadanes augmen-
tin les seves possibilitats de trobar feina mitjançant la 
formació. En els darrers mesos, fins a 278 persones han 
participat en aquests programes de formació professio-
nalitzadora, en un total de 19 accions formatives diferents 
desenvolupades conjuntament amb el SOC. L’alumnat s’ha 
format en les especialitats d’administració i atenció al 
públic, logística, hoteleria, comerç i atenció a les persones 
al llarg de més de 10.000 hores de formació. Les classes 
teòriques s’han completat amb 1.300 hores de pràctiques 
en empreses, en les quals han participat fins a 155 alum-
nes. D’aquests, el gruix l’integraven els col·lectius de joves 
entre 16-24 anys en un 32% i el de majors de 45 en un 28%, 
seguits pel de persones d’entre 35 i 44 anys en un 25%, i el 
d’alumnes d’entre 25 i 34 anys en un 16%.

Formació i treball
Al llarg del mes de febrer de 2019 s’han iniciat 5 accions for-
matives adreçades principalment a persones desocupades 
amb l’objectiu de millorar el seu perfil professional. Aques-
tes accions tenen com a objectiu l’obtenció de certificats 
de professionalitat, un títol oficial reconegut a tot el terri-
tori espanyol que acredita la qualificació per desenvolupar 
una activitat laboral. Enguany s’estan desenvolupant cinc 
especialitats: gestió administrativa i financera del comerç 
internacional, gestió comptable i gestió administrativa per 
a auditoria, organització i gestió de magatzem, confecció 
i publicació de pàgines web, i anglès gestió comercial. 

El foment de 
l’ocupació, una 
inversió de futur

Dones i igualtat

La lluita per la 
igualtat de les dones, 
eix de les activitats 
del 8 de marçAquestes formacions consten de diferents mòduls, els 

quals es poden cursar de manera independent. Aquelles 
persones interessades a optar a alguns d’aquests mòduls 
formatius poden adreçar-se a l’Aula Sant Feliu (ctra. Sàn-
son, 74) o trucar al telèfon 93 685 08 98, on s’informarà dels 
requisits d’accés, el perfil professional i les sortides labo-
rals, així com del programa i el calendari de les diferents 
especialitats.

Contractades 68 persones en nous 
plans d’ocupació
L’Ajuntament ha contractat a principis de 2019 ciutadans 
i ciutadanes en situació d’atur a través de dos programes 
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Un 
d’aquests programes, Treball i Formació, s’ha iniciat al 
gener amb la incorporació de 9 persones durant 6 mesos 
i 6 persones amb un contracte d’un any, totes elles majors 
de 45 anys. Durant aquest temps desenvoluparan tasques 
de suport administratiu, atenció al públic i manteniment de 
la ciutat. L’altre programa, Enfeina’t, ha permès la contra-
ctació al febrer de 2019 de 7 persones en situació d’atur de 
llarga durada durant 12 mesos.

El 2018 l’Ajuntament també va contractar 46 persones a 
través de plans d’ocupació i altres programes de foment de 
l’ocupació. En concret, es van contractar 14 persones per 
donar suport administratiu en diferents serveis municipals, 
4 de suport tècnic, i la resta per al desenvolupament de 
tasques relacionades amb el manteniment de la ciutat. La 
durada dels contractes va oscil·lar entre els 12 mesos per a 
20 persones, 9 mesos per a 11, i 6 mesos per a 15 dels i les 
participants en aquestes accions de millora de l’ocupabilitat.

Els plans d’ocupació, integrats en el 2018 per 29 dones i 17 
homes, han tingut com a objectiu augmentar les possibili-
tats d’inserció de les persones participants, així com afa-
vorir l’ocupació dels col·lectius amb més dificultats labo-
rals i/o socioeconòmiques. Aquestes accions s’han dut a 
terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Servei d’Ocupació 
de Catalunya.

Garantia Juvenil, una aposta pel 
nou talent
L’Ajuntament de Sant Feliu ha contractat en pràctiques per 
un període de sis mesos 5 joves amb estudis superiors 
finalitzats que es trobaven en situació d’atur. Els joves selec-
cionats tenen menys de 29 anys i treballen en els àmbits de 
comunicació, informàtica i atenció a les persones a jornada 
completa.

Els nois i noies contractats estaven inscrits al programa 
de la Garantia Juvenil i al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) com a sol·licitants de feina.

D’altra banda, l’Ajuntament combat les desigualtats posant 
tots els recursos necessaris per a la detecció, acompanya-
ment, seguiment i protecció de les víctimes de violència 
masclista. Aquesta voluntat es vehicula a través d’acci-
ons com la signatura d’un conveni entre la Policia Local i 
Mossos d’Esquadra per garantir la protecció de dones en 
situació de violència masclista, o l’augment d’hores d’aten-
ció del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i 
ampliar-ho als fills i filles de dones que presenten situació 
de vulnerabilitat, entre altres.
 

40 anys del Casal de la Dona
Enguany se celebren 40 anys d’aquesta entitat, l’inici de 
la qual es remunta a finals dels anys 70. Durant tot aquest 
temps ha estat i és una referència a Sant Feliu i també a la 
comarca en la lluita per les polítiques d’igualtat i els drets 
de les dones. El 9 de març han organitzat diferents activitats 
per conmemorar aquest aniversari.

Entre les activitats programades destaca el festival FEM 
Pop, en què 3 dones joves, artistes de projecció interna-
cional, tocaran a diferents espais del Casal de Joves. El 
programa d’actes també inclou contes, tallers d’escriptura, 
el mercat de dones artesanes que es farà a la plaça de la 
Vila, l’exposició ‘Amb ulls de dona’, organitzada pel Cercle 
de Belles Arts i sessions de cinefòrum, com la projecció 
a Cinebaix d’Hotel explotació: Las Kellys, amb la presèn-
cia de la directora i una representant del col·lectiu. A més 
s’instal·laran en diversos punts de la via pública continguts 
per convidar la ciutadania a reflexionar sobre l’equitat de 
gènere. 

El 8 de març tindrà lloc la jornada en què es concentraran 
les activitats de caire més institucional i reivindicatiu, amb 
la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones. 
Aquesta mateixa jornada es convida la ciutadania a adhe-
rir-se a la vaga feminista de Barcelona. 

Consulteu el programa d’actes a www.santfeliu.cat/dones

Sant Feliu: ciutat amb polítiques 
feministes i d’igualtat
L’Ajuntament de Sant Feliu continua impulsant tot un seguit 
de polítiques feministes i d’igualtat desenvolupades de 
manera transversal a través del Programa de Dones i Polí-
tiques d’Igualtat, fent èmfasi en la formació i en la sensibi-
lització d’infants i joves a través dels centres educatius i en 
les activitats on l’Ajuntament està present.
 
En l’àmbit professional cal destacar la inclusió de la pers-
pectiva de gènere en els mòduls de formació ocupacional, 
així com la creació de plans d’ocupació específics per a 
dones en treballs històricament masculinitzats, i donant a 
conèixer bones pràctiques empresarials en matèria d’igual-
tat a les empreses locals.

En aquest sentit cal destacar l’elaboració durant el mandat 
del III Pla d’igualtat de l’Ajuntament, document que esta-
bleix el full de ruta perquè Sant Feliu avanci cap a la igualtat 
entre homes i dones. Aquesta inclusió de la perspectiva de 
gènere transversal també es treballa urbanísticament, con-
cretament amb l’auditoria que s’està fent sobre els espais 
públics.

Del 5 al 14 de març Sant Feliu commemorarà el Dia Internacional de les Dones amb una desena de 
propostes, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat d’exigir la igualtat real 
entre homes i dones, i fer entendre que la reivindicació de cada 8 de març ha de ser una lluita diària 
per acabar amb les diferències entre sexes en tots els àmbits.

La regidora Lidia Muñoz participa en la
1a Trobada Dones, Innovació i Ciència de 
la Red Innpulso

Lidia Muñoz, regidora de Dones i Polítiques d’Igual-
tat, ha participat en la 1a Trobada Dones, Innovació i 
Ciència, organitzada per l’Ajuntament de Barakaldo i 
la Red Innpulso (Red de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación) el passat 1 de febrer al BIC Bizkaia Ezker-
raldea. A la taula rodona titulada “Género y liderazgo. 
Ciudades innovadoras e inteligentes: hacia un mode-
lo de equidad”, Lidia Muñoz, que també és regidora 
d’Urbanisme, va explicar que cal construir ciutats amb 
perspectiva de gènere, i va avançar que les infraestruc-
tures i nous espais, com el soterrament de Sant Feliu, 
es dissenyaran amb aquesta mirada. 
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María del Carmen Bravo Oliver, va prendre 
possessió com a regidora de Ciutadans en 
el ple de desembre en substitució d’Ale-
jandro Cano, qui va deixar el càrrec per 
motius personals a la sessió plenària de 
novembre. M. Carmen Bravo s’ha integrat 
a les comissions informatives de les àrees 
de Govern Obert i Serveis Generals, i de 
Drets de Ciutadana i Polítiques Socials.

De 6 al 26 de març, els centres d’educació infantil i primària i els d’educació 
secundària obligatòria i educació especial obren les portes per oferir jornades de 
visita a les famílies en el marc de la campanya d’escolarització del proper curs 
escolar. Durant les visites, les persones assistents podran conèixer el projecte 
educatiu de cada centre i el funcionament, així com fer un recorregut per les seves 
instal·lacions. Les sessions s’adrecen especialment a les famílies amb infants que 
faran P3 i 1r d’ESO el curs vinent. 

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

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

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

Educació Ciutat

María del Carmen Bravo i Noèlia Fontana
noves regidores de l’Ajuntament de Sant Feliu

Del 6 al 26 de març, portes obertes a 
escoles i instituts per al curs 2019-2020 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
CENTRES PÚBLICS
Escola Arquitecte Gaudí
9 de març, 11 h
Escola Miquel Martí i Pol
11 i 15 de març, 15 h; i 12 i 18 de 
març, 9.15 h (reserva visita concertada 
a portesobertesmartipol@gmail.com)
Escola Pau Vila
14 de març, 17 h
Escola Falguera
18 de març, 17 h
Escola Nadal
20 de març, 17 h
Escola Josep Monmany
25 de març, 17 h
Escola Salvador Espriu
26 de març, 17 h 

CENTRES CONCERTATS
Col·legi Verge de la Salut
13 i 21 de març, 17.30 h
Col·legi Bon Salvador
16 de març, d’11 a 13 h

Escola Mestral
19 de març, 17 h  
Col·legi Mare de Déu de la Mercè
23 de març, d’11 a 12 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CENTRES PÚBLICS
Institut Martí Dot
20 de març, de 19 a 21 h
Institut Olorda
25 de març, 18.30 h

CENTRES CONCERTATS
Col·legi Verge de la Salut
6 de març, 18.30 h
Col·legi Bon Salvador
16 de març, d’11 a 13 h
Escola Mestral
18 de març, 17 h 
Col·legi Mare de Déu de la Mercè
23 de març, de 10 a 11 h

EDUCACIÓ ESPECIAL
Escola Tramuntana
Visites concertades. Tel. 93 666 14 85  

Entre el 14 de gener i el 8 de febrer la ciutadania ha presentat 
fins a 44 propostes a través de la plataforma Decidim, a les 
quals s’afegeixen 5 propostes d’anys anteriors. Aquestes 
proposicions s’han efectuat dins el procés participatiu 
‘Clic i Pala’, que posa en mans de ciutadans i ciutadanes 
per quarta vegada consecutiva la possibilitat de decidir 
quines actuacions es desenvoluparan en el marc del Pla 
de millora de l’espai urbà de 2019, al qual s’han destinat 
400.000 euros. Entre el 9 de febrer i el 8 de març un equip 
tècnic valorarà cadascuna de les propostes presentades 
i les validarà. Totes les que siguin validades positivament 
passaran a la fase de votació final, que començarà l’11 de 
març i estarà vigent fins al 28 d’aquest mes.

La primera fase del procés participatiu
‘Clic i Pala’ tanca amb prop de 50 propostes

Obres de 2018
Les actuacions previstes en el marc del Pla de millora 
de l’espai urbà (PMEU) de 2018 estan pràcticament 
finalitzades. Durant l’agost va finalitzar l’asfaltat i pintat 
del carrer del Marquès de Monistrol, i es va treballar en la 
creació de nous itineraris i carrils bici estratègics a la ciutat, 
concretament en els trams del carrer de prolongació de 
Falguera i de riera de la Salut.

A posteriori s’han creat espais d’ombra mitjançant tendals 
en les zones de jocs infantils situades al parc del Llobregat 
i a les places de Llorenç Sans i Felip Alcántara. En aquests 
dos darrers emplaçaments també s’han millorat els jocs 
infantils, i pròximament es col·locaran paviments nous.

També s’han adequat diferents passos de vianants per a 
persones invidents al carrer de Sant Joan, al passeig de 
Nadal i a la plaça de l’Estació, a la rambla de la Marquesa 
de Castellbell, a la zona del Consell Comarcal, al passeig 
del Comte de Vilardaga i al carrer de l’Hospitalet amb la 
carretera de la Sànson.

Més informació a www.santfeliu.cat/decidim

Noèlia Fontana Cànovas, d’ICV-EUiA, va 
prendre possessió en el primer ple del 
2019 en substitució de Maria Cinta Daudé, 
qui va deixar el càrrec per jubilació al ple 
de desembre. Noèlia Fontana s’ha integrat 
a la Comissió informativa de l’Àrea de 
Drets de Ciutadania i Polítiques Socials.

Reforç a la convivència
amb dos educadors socials
Al desembre l’Ajuntament va posar en marxa un projecte 
d’anàlisi i intervenció al carrer amb la voluntat d’ampliar 
la convivència entre la ciutadania i millorar el civisme. 
Fins a l’abril, una parella d’educadors socials està 
realitzant una diagnosi de les dinàmiques de relació als 
espais públics per detectar i/o evitar possibles situacions 
conflictives i reforçar el civisme, tant amb la població 
jove, com amb la resta de la ciutadania.

Jornades de portes obertes
Escoles bressol municipals
Curs 2019 – 2020

Escola Fàbregas
3 d’abril

Escola Ginesta
8 d’abril

Escola Patufet
10 d’abril

Escola Tambor
11 d’abril

Horari: de 17.30 a 19.30 h
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EsportsActualitat

El 44è Premi de Poesia Martí Dot 
aconsegueix la segona millor 
participació de la història

Un total de 18 poemaris s’han presentat enguany a la 
44a edició, la segona millor participació de la història del 
certamen. Els treballs han estat escrits per 10 poetes i 9 
poetesses, ja que un dels poemaris estat presentat per dos 
autors. La mitjana d’edat dels participants és de 27 anys.

Pel que fa a la procedència, la majoria d’autors i autores 
són d’arreu dels Països Catalans: 10 de Catalunya, entre els 
quals hi ha un participant de Sant Feliu, 4 de les Illes Balears 
i 3 de la Comunitat Valenciana. Enguany, però, també s’ha 
presentat un poemari de Portugal. El veredicte es farà públic 
durant la Setmana de la Poesia de Sant Feliu, del 20 de març 
a l’1 d’abril de 2019.

S’obre un concurs per promoure 
l’agricultura de proximitat a Can Ferriol

Amb l’objectiu de tornar a donar activitat agroramadera i 
forestal a la finca, l’Ajuntament de Sant Feliu i el Consorci 
del Parc Natural de la Serra de Collserola van acordar 
convocar la concessió de la gestió integral de la finca de 
Can Ferriol. Iniciat el procés de concessió, la documentació 
per participar-hi es podrà presentar fins al 28 de febrer. 

Es tracta d’una concessió d’economia col·laborativa i el 
retorn a l’agricultura de proximitat per revitalitzar l’activitat i 
les infraestructures del sector primari. D’aquesta manera, es 
pretén promoure la producció de productes de proximitat, 
rehabilitar les construccions que formen la masia, fent que 
una part sigui habitatge i estigui sempre habitada i que 
pugui esdevenir un punt d’informació del Parc Natural. Les 
persones interessades poden adreçar-se al Consorci del 
Parc Natural de Collserola.

Nova convocatòria per accedir als 
horts urbans del carrer del General 
Manso

El divendres 22 de febrer s’obre el període d’inscripció 
per optar als horts urbans ecològics del carrer del 
General Manso. Una quinzena de parcel·les han quedat 
desocupades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
 
Per accedir-hi, cal estar empadronat a Sant Feliu i no 
disposar de cap altre hort a la ciutat ni a cap municipi de 
l’àrea metropolitana. Si hi ha més sol·licituds que parcel·les 
disponibles, les persones inscrites quedaran en llista 
d’espera, en l’ordre en què s’han inscrit. 

D’altra banda, el passat mes de gener es van lliurar els 
horts urbans ecològics situats al carrer del Pla, tot i que la 
convocatòria continua oberta per cobrir possibles baixes 
que puguin sorgir. Les persones beneficiàries treballaran la 
seva parcel·la durant un any, amb possibilitat de prorrogar 
l’arrendament sempre que es compleixi la normativa i es 
participi activament en el projecte, fins a un màxim de 3 
anys.

Sant Feliu es bolca amb la 
Copa de la Reina de waterpolo
L’Astralpool CN Sabadell va guanyar per 11-9 al CN Sant 
Andreu en la final de la 23a Copa de la Reina Premaat de 
waterpolo femeni, celebrada al Complex del 8 al 10 de 
febrer. L’organització de la Copa ha estat a càrrec del CN 
Sant Feliu, que enguany celebra el 50è aniversari.

El passat mes de desembre el Ple va aprovar
el Pla de viabilitat del Complex Municipal de
Piscines, que comportarà millores en l’oferta
esportiva, en les tarifes i en la instal·lació.

A partir de l’1 de març el Complex posarà en marxa noves 
tarifes, amb l’objectiu que tots els abonaments incloguin 
les activitats dirigides, tant terrestres com d’aigua. Es fa 
una aposta per arribar a la població jove, ampliant l’oferta a 
preus assequibles.

En aquest sentit ha creat l’abonament Complex Life Reduït, 
que substitueix l’abonament Bàsic sense activitats. Aquest 
abonament ofereix preus més assequibles especialment 
al jovent i infants i permet l’accés a totes les activitats 
dirigides. Els usuaris amb abonament Bàsic reduït poden 
mantenir-lo fins al 31 de desembre d’aquest any.

D’altra banda, la matrícula es redueix més d’un 50%, tot i 
que en campanyes puntuals podrà ser gratuïta.
 
Les persones en situació d’atur es continuen beneficiant 
d’una bonificació del 60% i estan exemptes de matrícula.

El Complex crea 
un nou abonament 
més assequible que 
inclou 80 activitats

NOVES TARIFES

Life
Ús lliure a activitats dirigides
Des de 18,90 €/mes per a les categories infantil i joves

Life Reduit
Accés lliure a tots els serveis aquàtics i terrestres
Des de 22,90 €/mes
Persones en situació d’atur: matrícula gratuïta i bonificació 
del 60% (12,65 €/mes)

H2O
Accés a tots els serveis aquàtics d’ús lliure i a activitats 
aquàtiques
Des de 20,40 €/mes

Base
Accés a tots els serveis aquàtics i terrestres d’ús lliure, 
sense activitats dirigides 
Des de 27,90 €/mes

WeekeNd
Accés a tots els serveis aquàtics i terrestres d’ús lliure i 
activitats dirigides
Des de 31€/mes (persones adultes)

Més informació i horaris: 
www.elcomplex.cat

pRopeRameNt
 SALA FUNCIONAL D’ENTRENAMENT

El president del CN Sant Feliu, Jorge del Ojo, va expressar: 
“Estem molt contents amb l’organització”, i va afegir: 
“Equips participants, mitjans de comunicació, RFEN, FCN, 
àrbitres... tot ha estat felicitacions i reconeixements pel 
treball que s’ha fet”. Del Ojo va destacar especialment la 
feina del voluntariat, Ajuntament, partits polítics i entitats 
santfeliuenques com els Castellers de Sant Feliu i els 
Diables Rojos.
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La ciudadanía aprueba la gestión municipal y la de sus 
servicios municipales, y no solo mantiene la percepción 
positiva de los mismos sino que incluso la mejora con 
relación a la de hace 4 años. 

Este es uno de los datos más relevantes de la encuesta de 
opinión que el Ayuntamiento encargó el pasado mes de 
noviembre pasado a un prestigioso gabinete demoscópico.

La actuación del Ayuntamiento se valora con una nota 
media de un 5,8 sobre 10, superando la obtenida hace 
4 años e igualando el nivel máximo obtenido en el 2006 
cuando también los socialistas gobernábamos la ciudad. 

Esa mejora de la valoración global positiva coincide 
con la puntuación de la ciudadanía sobre los servicios 
municipales más importantes y representativos, como 
son: el bus urbano (7,3), las actividades culturales (6,9), 
las guarderías (6,8), los servicios a las personas mayores 
(6,6), la atención ciudadana (6,6), la recogida de residuos 
(6,5), las instalaciones deportivas (6,5), la policía municipal 
(6,4); el mantenimiento de parques y zonas verdes (6,1); los 
servicios para jóvenes (6), los servicios para la búsqueda de 
empleo (5,9); la limpieza viaria y de espacios públicos (5,8) 
y las ayudas y servicios sociales (5,5). Todos ellos mejoran 
respecto a hace 4 años y solo la limpieza viaria y de los 
espacios públicos retrocede levemente.

Con los datos en la mano, es posible afirmar que la gestión 
municipal desarrollada estos últimos años en los que el 
PSC de Sant Feliu ha vuelto a tener responsabilidad en el 
gobierno de la ciudad, ha mejorado. 

No obstante, en sintonía con la ambición permanente de 
mejora colectiva que nos caracteriza a los socialistas he 
de proclamar que aspiramos a mejorar todavía más. La 
ciudadanía de Sant Feliu lo necesita y lo merece.

El próximo mandato será un nuevo espacio de tiempo en 
el que Sant Feliu ha de continuar progresando y espero 
poder contribuir con mi esfuerzo, el de mi grupo municipal, 
nuestras propuestas y el apoyo de la ciudadanía.    

Mil motius per a la vaga del 8 de Març Bien, aunque puede mejorará más

El 8 de Març s’ha convertit en un símbol per a les dones 
dels cinc continents. La celebració no es basa en un únic 
fet ni tampoc ha tingut sempre el mateix sentit, com tot, 
evoluciona; però les vagues de les obreres tèxtils nord-
americanes i les mobilitzacions de les sufragistes angleses 
al segle XIX, es van convertir en un símbol de lluita pels drets 
de les dones que van cristal·litzar en la designació d’aquest 
dia com a Dia de les Dones.

El hashtag que aquest any s’ha popularitzat a xarxes socials 
impulsat pel moviment feminista, #1000motius per a la vaga 
del 8M, exemplifica la infinitat de discriminacions que les 
dones encara patim avui en dia, pel simple fet de ser dones 
i, per tant, els milers de motius per fer vaga el proper dia 8.

Justícia patriarcal, violència masclista, assetjament sexual, 
precarietat laboral, dèficits de representació en els espais 
de poder, manca de conciliació, minimització de les nostres 
veus, invisibilització... Podria seguir pàgines i pàgines.

La vaga feminista ha d’afectar, doncs, a totes les esferes de 
la vida, ja que és en totes elles on els drets de les dones se 
segueixen vulnerant sistemàticament. Perquè aquesta vaga 
va més enllà del que s’entén com una vaga general. Perquè 
la participació de les dones és nuclear en totes les esferes 
de la vida i la vaga ha d’assolir, a més de l’àmbit laboral, 
altres treballs i espais: el de les cures, el del consum, la vida 
estudiantil i associativa. Perquè si les dones parem, el món 
s’atura.

Jo faré vaga el dia 8 de Març, per un món on siguem 
“socialment iguals, humanament diferents, i totalment 
lliures”. Això deia Rosa Luxemburg, a qui enguany fa 100 
anys que van assassinar per defensar precisament aquestes 
conviccions. Per ella, per totes les que ens han precedit i 
per les que vindran; i també per nosaltres mateixes, aquest 
proper 8 de Març tornarem a parar el món i a demostrar que 
les dones no pensem fer ni un pas enrere en la defensa i la 
conquesta dels nostres drets. Ens trobarem colze a colze als 
carrers i a les places.

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

L’opinió

Diagnosi de la participació

Molta gent valora com a insuficients, i superflus els consells 
de participació. Superflus per inoperatius, s’entén. Un 
diagnòstic compartit per molts dels seus participants. Una 
diagnosi que ERC ja plantejàvem el 2015, i presentàvem 
solucions en el nostre programa electoral.
 
Malauradament el govern actual ha viscut aquesta legislatura 
de voluntats. Però, de voluntats no es viu, cal quelcom més. 
De voluntats, n’hem vist, sí. “Clic i pala” en diuen, el procés 
participatiu de les “obres d’estiu”, i el canvi de reglament de 
participació. Un reglament nou que viu a l’ombra, al soterrani 
de la gestió pública de l’Ajuntament de la ciutat. De res 
serveix un nou reglament si no aprofites cada una de les 
potencialitats que té, de què t’has dotat. De voluntats no es 
viu, i menys en aquest ofici de la política local. 

La participació quotidiana no funciona, i la participació 
quotidiana va molt més enllà de processos que s’inicien en 
l’albada de projectes d’obres importants. Diàleg, col·laboració, 
cooperació, deliberació, escolta activa, avaluació constant, 
sense descans, cada dia, constantment. 
 
Des d’Esquerra vam considerar que la feinada d’elaborar 
un programa electoral era un bon moment per posar en 
pràctica aquesta manera de fer tan necessària en la gestió 
dels afers públics. Deliberar i participar. Proposar i donar 
respostes. Per això, durant el mes de gener hem fet, amb un 
resultat molt positiu, cinc trobades temàtiques per escoltar 
diagnosis diverses sobre feminisme, habitatge i urbanisme, 
medi ambient i sostenibilitat, qualitat democràtica i finalment 
joventut. 
 
Escoltar diagnosis, escoltar propostes de solució i deliberar 
viabilitats. Juntament en la posada en funcionament d’un 
web www.sfrepublica.cat ideada per recollir propostes. 

Participar no és donar informació; aquesta és potser la 
confusió més persistent en els darrers vint-i-cinc anys de la 
política local. 

Sabem i som conscients que la transformació del model 
actual no serà ni ràpida, ni fàcil. Hem constatat i constatem 
que massa ciutadans amb voluntat participativa han pujat al 
carro de la incredulitat: “Participar no serveix de res” i altres 
suspicàcies alimentades, durant massa temps per un model 
fallit. Costarà molt transformar una percepció tan estesa. 
Una altra diagnosi que no es vol veure ni percebre.
 
Però de nou ens presentarem com a garants d’aquesta 
transformació inajornable. Per això, ens autoexigim insistir-hi 
per molt decebedor que sigui el context.

Comienza un año decisivo

El año 2019 será, con toda seguridad, un año decisivo para el 
futuro de nuestra ciudad. Ha de ser el año del soterrament, punto 
de partida del Sant Feliu del siglo XXI, pero también debe ser el 
año del renacimiento democrático del ayuntamiento. Y es que 
estas elecciones municipales son mucho más.

Tenemos la oportunidad de cerrar la puerta del ayuntamiento 
a los comunes y sus aliados independentistas. Anhelan poner 
a nuestra ciudad al servicio de la destrucción de España y 
su ordenamiento constitucional. Porque la instalación de una 
pancarta infame en el balcón del ayuntamiento sólo ha sido su 
primer y tímido paso. El próximo mes de mayo no debes olvidar 
que la defensa de nuestro país empieza en Sant Feliu.

Tenemos la oportunidad de conseguir un ayuntamiento amable 
y respetuoso con todos los ciudadanos, hablen la lengua que 
hablen o con orígenes y credos distintos. Pero también es 
necesario cambiar las dinámicas excluyentes que hasta ahora 
hemos padecido.

¿Se imaginan un butlletí municipal redactado también en 
castellano? ¿O una Radio Sant Feliu hablada en las dos lenguas 
oficiales? ¿O quizás campañas publicitarias del Ayuntamiento 
bilingües? ¿O una vía pública donde la lengua de la mayoría 
social de nuestra ciudad no estuviera excluida de las señales o 
carteles?

¿Cómo es posible confiar en la regeneración democrática cuando 
comprobamos como las más graves acusaciones entre partidos 
irreconciliables son apartadas sin ningún pudor o escrúpulo 
para acordar luego el reparto del poder. Los mismos partidos de 
siempre: ¿ICV+PSC? ¿PSC+ERC+CiU? ¿ICV+CiU?... El poder 
une mucho, y los sueldos públicos, todavía más.

Tenemos la oportunidad de abrir las ventanas de nuestro 
ayuntamiento, que lejos de ser de todos y para todos lo han 
tratado como si fuese su cortijo particular. Los ciudadanos 
merecemos transparencia y buen gobierno en la gestión, sin 
enchufados o entidades satélite con infiltrados políticos regados 
con subvenciones y otras prebendas. Para todos ellos la puerta 
será muy ancha.

Para conseguirlo hay que desocupar y apartar del Ayuntamiento 
de los profesionales de la política, que han hecho de su gestión 
temporal un empleo propio que consideran perpetuo, aun 
careciendo de méritos, formación o currículum más allá del 
nombramiento “digital” del aparato del partido.

Tenemos la oportunidad de acabar con la dejadez de la ciudad, 
la falta de seguridad ciudadana y de viviendas públicas. O con 
el exceso de ruidos, suciedad e incivismo. Y sobre todo con la 
desgana, arrogancia y prepotencia de políticos que se creen con 
derecho a todo, inamovibles de su cargo público, incapaces de 
hacer algo más que discursos facilones.

Tenemos la oportunidad, pero también el deber, de cambiar las 
cosas. En 2019 comienza el cambio decisivo.

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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Urge un cambio

Entramos en la recta final de este mandato. En apenas 
100 días Sant Feliu puede alcanzar el cambio de gobierno, 
más que necesario, tras 40 años de las mismas políticas. 
El cambio no es solo necesario por higiene democrática, 
sino que también debemos empezar un nuevo periodo con 
nuevas personas e ideas renovadas.

En este mandato hemos sido testigos de las malas formas 
de ICV y PSC que han generado problemas y conflictos 
innecesarios: en marzo de 2017, los vecinos del barrio 
Falguera tuvieron que movilizarse para evitar que el campito 
de fútbol donde jugaban sus hijos fuese llevado a Mas Lluí, 
y tras la polémica levantada, el equipo de gobierno rectificó 
y dejó el campito al menos en el parque del barrio.

A principios de 2018, fueron los agricultores no profesionales 
los que tuvieron que levantarse para evitar que fueran 
expulsados del Parque Agrario. Tras décadas de inacción del 
Ayuntamiento en este tema, querían expulsar, en cuestión 
de meses, a todos aquellos agricultores que no fuesen 
propietarios de las tierras de cultivo, ignorando la realidad 
y situación personal de la gran mayoría de agricultores. En 
el plan que presentaban ICV y PSC acusaban alegremente 
a los agricultores no profesionales de hacer competencia 
desleal a los profesionales del sector –y esto lo dicen 
políticos del partido de Ada Colau, la misma que deja 
campar a sus anchas a los manteros en Barcelona–.

También hemos sido testigos de la buena sintonía de ICV 
con el separatismo, al dejar que Sant Feliu esté lleno de 
plástico amarillo, sin mover ni un dedo para respetar la 
neutralidad política del espacio público. Incluso tenemos 
que soportar una pancarta partidista en la fachada de 
nuestro Ayuntamiento, haciendo que todos los que no 
somos separatistas nos sintamos incómodos en nuestra 
propia Casa de la Vila. 

El crecimiento de la inseguridad en nuestras calles ha sido 
otro grave error de gestión política: primero negaron que 
hubiera algún problema, cuando salimos a la calle para 
reclamar más seguridad nos acusaron de racistas y cuando, 
finalmente, han asumido la realidad, tampoco dotan a 
nuestra policía de los medios y recursos necesarios. 

Tampoco nos olvidamos del cementerio, un problema que 
lleva coleando desde el anterior mandato. El centenar de 
afectados reclama que no se les aplique retroactivamente 
una ley para cobrarles por los nichos que hasta 1988 eran 
de su propiedad. Hemos llevado el asunto varias veces al 
pleno para encontrar una salida política, pero la soberbia 
de ICV y PSC ha obligado a centenares de vecinos a 
tener que acudir a los tribunales para defenderse de la 
administración pública. El proceso judicial ya está en 
marcha y el próximo 17 de abril se celebrará el primer juicio 
contra Pompas Fúnebres de Badalona, la concesionaria de 
nuestro cementerio. 

Desde el PP acusamos al gobierno actual de mala gestión 
política de los problemas diarios de nuestros vecinos. Por 
ello lucharemos para que el cambio en Sant Feliu llegue, por 
fin, a partir de mayo. 

El análisis que hicimos del equipo de gobierno que se 
formó después de las elecciones municipales de 2015 
fue totalmente certero. Los acuerdos de conveniencias 
personales, (ICV+PSC) y no de políticas tienen muy poco 
alcance, actúan desde el conservadurismo y terminan en 
total agotamiento, como realmente ha sucedido.

Dentro de tres meses los ciudadanos/as de Sant Feliu 
tenemos la gran oportunidad de apostar por cambios muy 
significativos, que poniendo los problemas de la ciudad 
de forma prioritaria contribuyan también a posiciones 
progresistas y superen el clima de división en el que la 
política partidista nos tiene instalados.

Muchos son los ciudadanos que están expectantes y 
nos consultan si este año haremos campaña electoral y 
recogeremos firmas para presentarnos. La respuesta a estas 
preguntas la venimos trabajando desde el día siguiente de 
las elecciones municipales de 2015, puede comprobarse con 
los 35 Diaris Sant Feliu publicados, desde una metodología 
de participación activa, muy diferente a la que practican los 
partidos políticos.

Los ejes electorales los presentamos en el acto de la 
Sala Ibèria donde elegimos a Juan Antonio Vázquez 
como alcaldable en representación de Veïns, el programa 
definitivo lo estamos trabajando con entidades y personas 
representativas de nuestra ciudad, de forma muy abierta y 
recogiendo propuestas y opiniones.

Hace más de un año decidimos presentar una candidatura 
de renovación y capacitada para gobernar el Ayuntamiento 
y la ciudad, (en un momento de grandes retos y exigencias), 
estamos en este proceso en el que tenemos, inicialmente, 
grandes novedades y esperanzas.
      
Un buen programa y una buena candidatura tan solo será 
realidad si conseguimos participación sostenida del conjunto 
de la ciudadanía de Sant Feliu en un proceso abierto y 
transparente donde se implique un sector importante de 
la sociedad civil. Ésta será la garantía de la transformación 
urbanística, de la dinamización social y cultural, de la 
sostenibilidad económica, de la mejora del comercio y del 
sector empresarial en nuestra ciudad.

Ésta es la apuesta a la que le dedicamos mucho trabajo, 
mucho conocimiento, mucha responsabilidad y mucho 
entusiasmo. Nuestra campaña electoral empezó al día 
siguiente de celebradas las elecciones municipales de 
mayo de 2015. En mayo de 2019 estaremos sometidos a 
la valoración de TODOS los ciudadanos/as que tendrán su 
palabra.

L’opinió

El nuevo mandato municipal necesita
cambios muy significativos

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

Qui no ha sentit a dir quan era petit que les obligacions no es 
poden deixar per a l’últim moment? Perquè, com a adults, 
tots sabem que quan volem enllestir una tasca important 
amb presses, el més fàcil és que o quedi a mitges o es faci 
malament. A l’Ajuntament de Sant Feliu tenim un exemple 
clar dels perills d’aquesta forma de fer amb la proposta de 
reordenació del mercat itinerant, el “mercadillo”. 

Recentment l’Equip de Govern Municipal portava al ple 
una proposta per reubicar les parades d’aquest mercat 
amb l’objectiu d’afavorir la seguretat i la mobilitat a la zona. 
Malauradament, tot i que aquest projecte es va començar 
ja a tractar durant la passada legislatura, fa més de quatre 
anys, el projecte que va posar sobre la taula el govern d’ICV 
i PSC no havia estat degudament consensuat ni amb la resta 
de grups amb representació municipal ni molt menys amb el 
conjunt de paradistes afectats.

Tenint en compte que es tracta d’un govern en minoria, el 
diàleg hauria de ser una constant en el treball al consistori, 
però sembla que per a determinades qüestions els primers 
responsables municipals s’estimen més jugar-se la carta  
que es produeixi l’abstenció d’algun regidor. No va ser el 
cas. El fracàs de la proposta era tan evident que, sense 
necessitat de plantejar cap estratègia, el conjunt de grups a 
l’oposició vam votar en contra.

Més enllà de la proximitat de les eleccions, que de ben 
segur que ha influït en aquesta situació, ens preocupa que 
no és la primera vegada que l’Ajuntament mostra aquesta 
desídia. Tenim un exemple també recent amb el debat del 
Pla de protecció del Parc Agrari que es va plantejar sense 
els propietaris i els llogaters dels horts. Sobta que aquest 
consistori tingui la voluntat d’endegar un procés participatiu 
al voltant del soterrament, però que alhora sigui incapaç 
d’obrir el diàleg a una qüestió més senzilla com és la 
reubicació de parades del mercat ambulant.

Des del PDeCAT entenem que aquesta és una actuació 
necessària per a descongestionar la zona els dilluns, i així ho 
hem transmès als paradistes en la reunió que hem mantingut 
amb ells. Però apostem per una redefinició assolida amb el 
diàleg amb tots els actors implicats i per una reordenació 
en fases que permeti consolidar els canvis que es realitzin.

Arribem al final d’una legislatura, és cert. Però aquest ha de 
ser un moment destinat a la consolidació d’un projecte i no, 
com sembla de vegades que és el cas, un esprint improvisat.

Les polítiques de l’últim moment

www.santfeliu.cat/grupsmunicipals/pdecat

El Ple
Desembre 2018
Moció ciutadana perquè es torni a instal·lar una pancarta 
amb un llaç groc i el lema “Us volem a casa “ al balcó de 
l’Ajuntament. Rebutjada. En contra ICV-EUiA, PSC, Cs, PP i 
un regidor de VSF. A favor, ERC, PDeCAT i un regidor de Veïns. 
Abstenció, regidor no adscrit.
Moció d’ICV-EUiA i PSC per al desplegament de mesures 
legals per fer accessible el dret a l’habitatge digne. 
Aprovada. Abstenció, VSF.
Aprovació del Pla Econòmic Financer. Aprovat. Abstencions, 
ERC, PDeCAT i  regidor no adscrit.
Pla de Viabilitat 2019-2022 del Complex de Piscines 
Municipals. Aprovat. Abstenció, un regidor de VSF.
Aprovar les bases per a la concessió de subvencions a 
entitats l’any 2019. Aprovada. Abstenció, Veïns.
Derogació de l’Ordenança reguladora de la implantació i 
funcionament dels clubs socials de cànnabis a Sant Feliu 
de Llobregat. Aprovada. Abstenció, ERC.
Moció del PDeCAT per donar suport a la vaga de fam dels 
presos polítics. Aprovada. A favor, ICV-EUiA, ERC, PDeCAT, un 
regidor de Veïns i el regidor no adscrit (punts 1, 3 i 4). Abstenció, 
un regidor de Veïns. En contra, PSC, Cs i PP.
Moció del PP per condemnar els atacs i agressions dels 
autodenominats CDR. Rebutjada. En contra ICV-EUiA, ERC, 
PDeCAT i regidor no adscrit. A favor: PP, PSC i Cs. Abstenció, 
Veïns.

Gener 2019
Moció d’ICV-EUiA, PSC, Ciutadans i CC Veïns, per al 
restabliment del servei d’urgències i pediatria del CAP 
El Pla, i restabliment del servei de farmàcia de guàrdia 
nocturna a Sant Feliu de Llobregat. Unanimitat.
Moció d’ICV-EUiA, PSC, Ciutadans, Veïns, PP i regidor 
no adscrit, per a la millora de les condicions laborals i de 
treball del cos de Bombers de la Generalitat. Unanimitat.
Moció de la Unió de Pagesos per demanar mesures per 
ajudar a pal·liar els danys provocats per la pluja del 2018 
als cultius del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aprovada. 
Abstencions, VSF i Cs (excepte punt 4, a favor). 
Moció del PP per sol·licitar mesures de seguretat en 
pisos ocupats il·legalment. Aprovada. En contra, ERC.
Moció de CCOO de l’Ajuntament, referent a completar 
l’acord del Ple de 29/04/2011 pel que es creava i 
s’implantava el model organitzatiu dels Centres 
educatius 0-3. Aprovada. En contra, Cs.
Model de gestió col·laborativa d’espais i equipaments 
d’interès públic a Sant Feliu. Aprovat. En contra, Cs.
Conveni de Prestació del Servei Públic de Transport 
Col·lectiu urbà de viatgers a partir de 2019. Unanimitat.
Resolució d’al·legacions i aprovar definitivament la 
reorganització del Mercat de Marxants. No prospera. En 
contra, ERC, Cs, PDeCAT, VSF, PP i el regidor no adscrit. 
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
General Metropolità per a la qualificació de sistema 
dotacional d’habitatge públic a la quarta planta de la 
parcel·la del carrer El Pla núm. 2D-2G de Sant Feliu de 
Llobregat. Unanimitat.
Aprovació del document de modificació puntual del 
PGM per a l’ampliació d’usos amb la qualificació de 
sistema d’habitatge dotacional públic a la parcel·la 
d’equipaments del carrer Clementina Arderiu amb carrer 
Marquès de Monistrol de Sant Feliu de Llobregat. Aprovat. 
En contra, regidor no adscrit. Abstenció, PP.
Moció de la Junta de Portaveus d’Adherir-se i promoure 
el desenvolupament de projectes de l’Aliança Educació 
360. Unanimitat.
Moció dels grups municipals d’ERC i PDeCAT de rebuig 
a les detencions arbitràries contra independentistes. 
Aprovada. En contra, Cs, PP i PSC. Abstenció, un regidor de VSF.

Elisabet Ortega Robles
Portaveu del Grup Municipal
del PP

Silvestre Gilaberte
Portaveu del Grup Municipal de
Veïns per Sant Feliu

Rosa Maria Martí Jodar
Portaveu del Grup Municipal de
PDeCAT

Més informació:
www.santfeliu.cat/noticiesple
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Entrevista

Trans*Baixpower&Roses
de Sant Feliu

El nou local del centre de culte 
de la comunitat islàmica obre les 
portes a la ciutadania

FibroSantFeliu

transbaixpowerandrosesdstfeliu@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/317162948837805/

https://twitter.com/baixpower

fibrosantfeliull@hotmail.com

www.facebook.com/groups/1016475675146825

Trans*Baixpower&Roses de Sant Feliu, fundada a l’octubre 
de 2018, és el nom d’una nova associació que ha nascut 
a la ciutat per defensar els drets de les persones trans* i 
donar visibilitat a aquest col·lectiu. És la primera entitat de 
persones transsexuals de la comarca del Baix Llobregat. 
L’entitat vol allunyar la imatge frívola que es té d’elles i lluitar 
per una societat més equitativa. Dins dels seus objectius, 
volen aconseguir ser una eina efectiva i professional envers 
les diferents institucions del Baix Llobregat per poder portar 
a terme la sensibilització i donar una mirada respectuosa a 
la diversitat de les persones trans* en tots els àmbits socials. 
Organitzen xerrades a centres educatius, així com a col·legis 
professionals i institucions d’àmbit públic. Participen de 
manera activa en l’elaboració de  propostes i protocols 
mitjançant Plans d’acció LGTBI.

El dissabte 26 de gener va tenir lloc una jornada de 
portes obertes al nou centre de culte de la comunitat 
musulmana, ubicat al carrer de Joaquim Monmany, al 
barri de Can Calders. 

La comunitat va voler celebrar l’inici d’una nova etapa i 
donar a conèixer l’espai al conjunt de la ciutadania de 
Sant Feliu. Tal com van esmentar els representants als 
discursos inaugurals, volen que no només sigui un espai 
religiós, sinó un lloc de trobada i de formació. L’alcalde, 
Jordi San José, en la seva intervenció va ressaltar 
que tots els santfeliuencs i santfeliuenques tenen els 
mateixos drets i deures i que “tothom és ciutadà es digui 
com es digui.”

Un recull fotogràfic recordava la plena participació de 
l’associació en les activitats de la ciutat des de fa més 
de quinze anys. A l’acte hi van participar membres de 
la comunitat musulmana, veïns del barri, representants 
polítics i entitats de la ciutat.

FibroSantFeliu és una entitat formada majoritàriament per 
dones que pateixen fibromiàlgia, sensibilitat química o fatiga 
crònica.

L’entitat organitza diferents activitats relacionades amb 
el tractament d’aquestes malalties, com converses 
d’autoajuda, meditació, tallers d’aprenentatge o ajut 
psicològic, entre altres. Les sòcies poden beneficiar-se dels 
preus especials que ofereixen diferents professionals com 
terapeutes, nutricionistes, psicòlegs o advocats, tant per a 
persones afectades per aquestes malalties com per als seus 
familiars.

L’associació es reuneix tots els dimecres, d’11 a 14 hores, al 
Centre Cívic Mas Lluí (c/ Estelí, 10).

Entitats amb veu
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govern que ha començat a Andalusia 
estem retrocedint en matèria de drets 
de les dones.

Com visualitzes la situació de la dona 
d’aquí vint anys?
Algunes coses no s’hauran solucionat, 
però tinc l’esperança que moltes sí. 
Visualitzo una dona empoderada. Con-
fio molt en la joventut d’ara i aprofito 
per fer una crida a les dones joves de 
la ciutat que s’acostin perquè el Casal 
tingui un relleu generacional. 

Com vas arribar al Casal?
Durant 20 anys vaig treballar com a 
dissenyadora de vestits de busseig. 
L’any 1996 l’empresa va fer fallida i vaig 
començar a fer cursos a Can Maginàs, 
un d’ells es deia “Dones i ciutat”. Al curs 
vaig conèixer l’Alba, tècnica de la Dona, 
que em va proposar fer una associació 
sota el nom “Dones i Ciutat”. Dit i fet. 
De seguida ens vam ajuntar un grup de 
dones que preníem nota de les barreres 
arquitectòniques amb què es topaven 
les mares que portaven cotxets. Final-
ment l’associació es va dissoldre i va 
ser després que vaig arribar al Casal. 

Sou la primera entitat de dones de tot 
el Baix Llobregat que celebra els 40 
anys d’història...  
Sí, és una satisfacció molt gran! La 
satisfacció d’haver ajudat moltes dones 
en la seva lluita, perquè la lluita de cada 
dona és la lluita de totes. En aquests 
40 anys hem aconseguit trencar molts 
prejudicis i donar suport a moltes dones 
maltractades. 
 
Quin és el paper del Casal dins del 
protocol local d’atenció a les víctimes 
de violència de gènere de la ciutat? 
El Casal de la Dona forma part de la 
Xarxa de Coordinació i Atenció a Dones 
Víctimes de la Violència de Sant Feliu. 
El nostre paper és derivar els casos de 
violència de gènere al Programa Dones 
i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament. 

Quantes dones sou al Casal?
Ara som quasi unes 300 sòcies però 
també venen al Casal altres dones que 
no són sòcies i homes que participen en 
els nostres tallers. En total passen prop 
de 350 persones l’any. 

Què ha aportat el Casal de la Dona a 
Sant Feliu aquests 40 anys?
Ha estat una ajuda molt important per 
a moltes dones de la ciutat que han 
necessitat atenció, acompanyament, 
assessorament, formació i escolta acti-
va. Les necessitats de les dones han 
anat canviat amb el pas dels anys. Tot 
va començar l’any 1979 amb la creació 
del ‘Plàning’ o Centre de Planificació 
Familiar a Sant Feliu, el segon que es va 
fundar a la comarca del Baix Llobregat. 

Què era el Centre de Planificació 
Familiar? 
Era un servei que es va crear fruit de 
les mobilitzacions d’un grup de dones 
que, acompanyades de professionals 
de la sanitat i de l’advocacia, van lluitar 
per poder decidir sobre la lliure sexua-
litat i maternitat de la dona. En aquella 
època les dones del Casal atenien les 
necessitats de les dones en pisos per-
què no disposaven d’un altre espai. Tot 
era tabú i l’avortament estava prohibit. 
Aquesta planificació familiar va passar a 
ser competència de la Seguretat Social. 

Les necessitats de la dona van can-
viant? 
Sí, molt. I la nostra feina com a Casal 
és adaptar-nos a aquestes necessitats. 
Quan vaig entrar com a presidenta l’any 
2000 les necessitats eren la lluita feminis-
ta i l’empoderament de la dona. Trèiem 
les dones de casa seva perquè moltes 
vivien encara sotmeses als seus homes. 

I actualment, quina és l’àrea que 
requereix més atenció? 
La necessitat més immediata és acon-
seguir la igualtat de gènere. Crec que 
estem perdent tot el que hem anat acon-
seguint al llarg dels anys. Amb aquest 

Conxita Fernández  | Presidenta del Casal de la Dona de Sant Feliu

“Lluitaré per les dones fins al final”

Tenim una advocada que assessora les 
víctimes. 

Un cas que t’hagi impactat?
Una dona maltractada que vivia atemo-
rida perquè el seu home dormia amb 
una pistola sota el coixí i que després de 
molta lluita i acompanyament va acon-
seguir separar-se. 

Amb quines entitats col·laboreu? 
Estem dins del Consell de Dones de 
Sant Feliu, col·laborem amb la Casal 
de la Dona de Barcelona i amb l’Institut 
Català de la Dona. Som membres del 
Ple del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya i de Polítiques d’Igualtat per 
a Dones del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat i estem associats a la Fede-
ració de Dones per la Igualtat del Baix 
Llobregat i Ca la Dona.

Esteu preparant un petit llibre...
Sí, sobre la història del Casal. També 
estem preparant un vídeo homenatge 
que el presentarem el 9 de març durant 
la festa de celebració dels 40 anys que 
tindrà lloc a les 11 h, a l’Auditori del 
Palau Falguera.
 
Feu el concurs de relats breus per a 
dones Joana Raspall, com va sorgir?
Durant la reunió de junta dels 25 anys 
del Casal. Vam anar a casa de la Joana 
Raspall, li vam proposar que el concurs 
portés el seu nom i li va semblar molt 
bé: “Col·laboraré en tot el que pugui”, 
va dir. 

El teus desitjos com a dona? 
La igualtat entre homes i dones i que la 
gent no tingui por a la paraula “feminis-
me”, ja que en nom de les dones que 
van començar la lluita, la resta hem de 
continuar la seva tasca. Jo lluitaré per 
les dones fins al final. I desitjaria dir 
que quan sento parlar a alguns homes 
polítics penso: “Què saben ells del nos-
tre cos, de la nostra ment, de la nostra 
ànima”. I m’agradaria que aquesta frase 
sortís publicada perquè és el que sento.

Llegiu la versió completa de l’entrevista a
www.santfeliu.cat/butlleti/entrevista

La Conxita és l’actual presidenta del Casal de la Dona de Sant Feliu, la pri-
mera entitat de dones de tota la comarca del Baix Llobregat que celebra 
els 40 anys d’història. És un dona entusiasta, que s’il·lusiona amb tots els 
projectes que engega. Mare de 3 filles i 1 fill, va iniciar la seva etapa com a 
presidenta del Casal l’any 2000. Del 2011 al 2015 va deixar temporalment el 
càrrec i va entrar com a regidora de la Dona a l’Ajuntament, però la seva llui-
ta no es va aturar i el 2015 va tornar a ser la cara visible de l’entitat. El Casal 
de la Dona, que té la seu a l’Ateneu Santfeliuenc, ha estat una referència per 
al moviment de dones del Baix Llobregat. La participació en el circuit local 
d’atenció a les víctimes de violència ha estat una de les seves principals 
contribucions a la millora de la qualitat de vida de les dones de la ciutat. 

Entrevista d’Ylenia Lasarte
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