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Escollits els deu finalistes del 
Concurs Internacional per 
Urbanitzar l’Espai Alliberat 
pel Soterrament 
Pàg. 7

L’ONU reconeix la 
tarifació social de
Sant Feliu 
Pàg. 12

Francesc Baltasar rep la Medalla 
de la Ciutat, coincidint amb el 
40è aniversari dels ajuntaments 
democràtics 
Pàg. 6

Lídia Muñoz,
nova alcaldessa
d’un consistori
amb majoria de
dones



El reportatge

Sabies que... ?
Presa de possessió del nou consistori el 23 d’abril 
de 1979, fruit de les primeres eleccions municipals 
democràtiques després del franquisme, a la sala 
de plens de l’Ajuntament

Apareixen, d’esquerra a dreta: [primera fila:] Isabel Molina de 
Botella (1); Rubén Moral Vara (2), de Centristes de Catalunya-
UCD; Felip Alcántara Arellano (3), del PSUC; Josep Ferret i 
Rosell (4), de Convergència i Unió; Francesc Baltasar i Albesa, 
alcalde (5), del PSUC; Serafín Fernández Ríos (6); Joan Antoni 
Cortado i Navarro (7), José Gimeno i León (8), els tres últims del 
PSC-PSOE, i Maria Comellas Doñate (9), del PSUC. [Segona fila:] 
Rafael Prats i Gimeno (1), del PSC-PSOE; Gaspar Morer Folcrà 
(2); Joan Massagué i Mas (3), els dos últims de Convergència i 
Unió; Jaume Bosch i Mestres (4), del PSUC; Joan Carné i Cabré 
(5), del PSC-PSOE; Juan Sánchez Carreño (6), del PSUC; José 
Manuel Colmenero Criado (7), del PSC-PSOE; Antonio de Oses 
Leiva (8) Vicenç París Albiol (9) i Francisco Romero Moreno (10), 
els tres últims del PSUC. 
Fotògraf: Blas Serrano
Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Fons Vaive. Codi: ACBL50-3-N-16335

Tots els nivells, des del Bàsic 1 fins al C2 (abans D)
Certificats oficials

Proves de col·locació i inscripcions:
16, 17, 18, 19, 23 i 24 de setembre, de 10 a 12 h  i de 17 a 19 h

Servei Local de Català de Sant Feliu
Centre Cívic Les Tovalloles
Riera de la Salut, 7, 1a planta
Telèfon: 93 685 24 32

• Ajuntament: Entre el 29 de juliol i el 31 d’agost de 2019, 
l’horari d’atenció i de registre de documents, serà de 8 a 
14 h.

• Territori, Sostenibilitat i Activitat Econòmica
 (c/ Església, 7): obert durant el mes d’agost, de dilluns a 

divendres, de 9 a 14 h
• Can Ricart: tancat, del 12 al 25 d’agost
• Serveis Socials: per a urgències cal demanar informació 

a l’Ajuntament 
• Centre Can Maginàs: tancat, del 5 al 23 d’agost
• Aula Sant Feliu: tancat, del 29 de juliol al 30 d’agost 
• Biblioteca: de dilluns a dijous, de 15.30 a 21 h; divendres, 

de 9.30 a 14.30 h i dissabtes, tancat.
• Deixalleria: oberta de dilluns a dissabte, de 9 a 13.30 h i 

de 15.30 a 19 h
• Servei Local d’Habitatge: tancat de l’1 al 31 d’agost
www.santfeliu.cat

Cursos de català per a 
persones adultes

Horaris de serveis
municipals a l’agost Sant Feliu en Comú-Podem i ERC,

un govern per transformar la ciutat

Sant Feliu en Comú Podem i ERC van signar el 13 de juny 
el pacte que els permetrà governar plegats l’Ajuntament 
durant el mandat 2019-2023. Aquest pacte permet sumar 
els 5 regidors i regidores de SFECP i els 5 d’ERC, que dona 
com a resultat un govern d’esquerres que es queda a 1 
regidor d’obtenir la majoria. Lídia Muñoz serà alcaldessa els 
tres primers anys del mandat i Oriol Bossa, el darrer any.

El pacte està basat en línies programàtiques en clau 
santfeliuenca i en una agenda transformadora, que posa 
les persones en el centre de la política. Aquesta agenda 
comença amb l’elaboració del Pla d’Actuació de Mandat, 
l’inici de les obres del soterrament i l’elaboració dels 
pressupostos i ordenances fiscals per al 2020.

S’inicia així una nova etapa en què dues forces d’esquerres 
prioritzen treballar perquè la nova ciutat que ha de propiciar 
el soterrament reforci una ciutat cohesionadora, justa, 
activa, equilibrada, segura i amb la identitat pròpia.

En el discurs d’investidura l’alcaldessa, Lídia Muñoz, va 
assegurar que “es tracta d’un acord en clau local centrat 
en línies programàtiques compartides i amb una agenda 
transformadora per Sant Feliu”. També va mostrar la ferma 
voluntat per continuar trobant coincidències amb la resta de 
les forces polítiques.

Per la seva banda, Oriol Bossa, candidat d’ERC, es va 
comprometre a “dur a terme una acció de govern basada en 
els valors republicans, comprometent-se a excel·lir en l’ètica 
pública cercant el bé comú”. També va afegir la voluntat de 

ser “garants del republicanisme, la justícia social i la defensa 
escrupolosa dels drets socials més bàsics”. 

Lídia Muñoz va ser elegida alcaldessa amb 11 vots a favor, 5 
de SFECP, 5 d’ERC i 1 de Tots Som Sant Feliu. Els 6 regidors 
i regidores del PSC i els 2 de Ciutadans van votar els seus 
respectius candidats i candidates, Lourdes Borrell i F. Xavier 
Alegre. També hi va haver dues abstencions, 1 de Tots Som 
Sant Feliu i 1 del regidor de Veïns per Sant Feliu.

En el seu discurs l’alcaldessa, investida per un pacte de 
govern amb ERC, va reivindicar una “nova mirada en aquest 
mandat: la mirada d’un Ajuntament més jove, plural, que 
aprofiti el llegat de la transformació d’aquests 40 anys”. 
Alhora va posar l’accent en les lluites per la igualtat i el 
feminisme, perquè “impregni tota la nostra acció de govern”. 
Entre altres temes va destacar la consecució del soterrament 
gràcies a la lluita constant de la ciutadania i de tots els 
partits, la licitació del qual està a la fase final. També va 
destacar la defensa del dret a l’habitatge, avançant que 
l’Ajuntament està treballant en la construcció d’un parc 
públic d’habitatge.

El nou consistori tindrà un marcat accent femení: 13 dones 
d’un total de 21 regidors representaran la ciutadania a la sala 
de plens.

Lídia Muñoz de Sant Feliu en Comú Podem (SFECP) va ser investida alcaldessa de la ciutat 
en el Ple de constitució i presa de possessió de la corporació municipal per al mandat 2019-
2023, celebrat el 15 de juny a l’Auditori del Palau Falguera previament Sant Feliu en Comú 
Podem i ERC van signar un acord per formar govern.

Lídia Muñoz: “Reivindiquem la mirada d’un 
Ajuntament més jove, plural, que aprofiti el 
llegat de la transformació d’aquests 40 anys.” 
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Regidors per candidatura:
PSC:  6 regidors 
SFECP:  5 regidors
ERC:  5 regidors

C’s:  2 regidors
Tots Som Sant Feliu:  2 regidors
Veïns per Sant Feliu:  1 regidor

El reportatge

Nou govern i nous 
reptes de futur

En aquest primer escrit com a alcaldessa a El Butlletí 
municipal, vull manifestar el meu compromís ferm en 
la defensa de la nostra ciutat i de la nostra gent. El nou 
equip de govern, conformat per Sant Feliu en Comú 
Podem i Esquerra Republicana de Catalunya, ens com-
prometem a abordar aquesta nova etapa basada en un 
pacte d’esquerres amb una visió estrictament local, que 
aposta per desenvolupar una agenda transformadora 
per a la nostra ciutat i la lluita pel Sant Feliu cohesiona-
dor, just, actiu, equilibrat, segur i amb identitat pròpia 
que volem.
 
En aquest any en el que precisament commemorem 
els 40 anys de la recuperació dels ajuntaments demo-
cràtics em comprometo, com a alcaldessa, a vetllar pel 
compliment dels objectius d’aquest govern i, alhora, rei-
vindicar i posar en valor l’acció de govern duta a terme 
des de 1979, posant l’accent en la millora constant de 
les condicions de vida de les persones més vulnerables; 
així com anar avançant en la construcció d’una ciutat 
que té per endavant el gran repte del soterrament.
 
I vull parlar de soterrament. Sant Feliu es troba davant 
d’una fita històrica degut a la transformació urbana i 
social que representarà el soterrament de les vies del 
tren, pel que tanta gent ha batallat durant tant de temps. 
Finalment ho hem aconseguit entre tots i totes! Una 
fita que també és un gran repte que derivarà en canvis 
de molt de fons en la ciutat que coneixem. Canvis que 
s’han de plantejar com a una oportunitat per un gran 
consens ciutadà, al que s’ha d’arribar des de la suma i 
l’aportació de totes les mirades i les opcions que hi ha 
a la ciutat.
 
Canvis que cal que lideri la ciutadania de la mà d’un 
ajuntament, que posi al seu servei totes les eines per 
decidir quina volem que sigui la ciutat del futur. Comen-
cem a construir el Sant Feliu de 2030! Comptem amb tu!

Lídia Muñoz Cáceres
Alcaldessa

S’avança l’hora d’inici dels plens per 
conciliar la vida laboral i familiar
El Ple, l’1 de juliol, va aprovar celebrar els plens el 
darrer dijous de cada mes a les 18 h per afavorir la 
conciliació familiar dels càrrecs electes i els treballadors  i 
treballadores municipals.

Més transparència amb el nou sistema 
de vídeo-actes dels plens
Des d’aquest any els plens es poden consultar al web 
municipal per vídeo-acta. A més de poder-se seguir en 
directe mitjançant el web municipal, posteriorment es 
poden veure en vídeo amb un minutatge que permet veure 
de forma ràpida i àgil les intervencions dels regidors i 
regidores. http://videoactes.sfl.cat/

Es mantenen les retribucions
En el mandat que tot just comença es mantenen igual 
que en l’anterior mandat les retribucions dels polítics de 
l’Ajuntament. Es van aprovar dos càrrecs eventuals de 
confiança i 4 càrrecs eventuals directius.

Les eleccions municipals amb més 
participació
Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig 
a Sant Feliu han deixat un consistori fragmentat amb 
representació de sis de les nou forces polítiques que 
optaven a l’alcaldia. El PP, Vox i Fem Poble van quedar 
fora del consistori. La participació va augmentar 7 punts 
respecte dels comicis locals de 2015, passant del 57,60% 
al 64,98%. Va ser la participació més alta en 30 anys.

SFECP
ERC

PSC
C’s

 Tots Som Sant Feliu
 Veïns per Sant Feliu

Lídia Muñoz Cáceres

Loren Rider Jiménez
Regidora de Feminismes 
i LGTBI+, Salut Pública i 
Consum i Activitat Eco-
nòmica, Cooperativisme i 
Ocupació 

Mireia Aldana Llorens
4a tinenta d’alcaldia.
Presidenta de l’Àrea de 
Territori, Sostenibilitat 
i Activitat Econòmica. 
Regidora d’Educació i 
Infància i Urbanisme

Oriol Bossa i Pradas
1r tinent d’alcaldia. President de 
l’Àrea de Govern Obert i Serveis 
Generals. Regidor de Govern Obert 
i Participació Ciutadana, Hisenda, 
Gestió d’Equipaments i Serveis 
Municipals i Espai Públic.

Manuel Leiva Velázquez
Portaveu. Regidor de Pla-
nejament Urbanístic, Medi 
Ambient, Mobilitat i Lluita 
Contra el Canvi Climàtic

Mercè Ariza Martin
Regidora de Comerç i
Turisme, Gent Gran, 
Persones amb Discapaci-
tats i Diversitat Funcional, 
Solidaritat, Cooperació i 
Agermanaments

Flavia Reina Fajardo
3a tinenta d’alcaldia.
Presidenta de l’Àrea de Drets
de Ciutadania i Polítiques Socials. 
Regidora de Serveis Socials, 
Ciutadania de Procedències 
Diverses i Convivència i Activitats.

Manel Martínez Díaz
2n tinent d’alcaldia.
Regidor de Cultura, 
Organització i Personal 
i Seguretat Ciutadana

Alcaldessa

GOVERN

OPOSICIÓ

Regidors i regidores

Tinents i tinentes d'alcaldia

Aitor Rivera Garcia
Regidor d’Innovació i 
Tecnologies, Dret a 
l’Habitatge i Joventut

Margarita Llongueras 
Vallés

Laura Bonilla López Laura González López 

Bernat Dausà i Amigó
Portaveu
Regidor d’Esports

Javier Molina Flores Iván Martín Martínez 

Jaume Manyoses 
Canadell
Portaveu

Núria Carrera 
Jiménez 

Silvestre Gilaberte 
Herranz
Portaveu

Lourdes Borrell Moreno
Portaveu

Regidors i regidores

Regidors i regidores

F. Xavier Alegre 
Buxeda
Portaveu

Elisabet Valencia 
Mimbrero

El Ple              1 de juliol de 2019

Dedicació i retribucions dels regidors i regidores i dels 
portaveus municipals. Aprovades amb els vots favorables 
de SFECP i ERC i les abstencions de PSC, Tots Som Sant 
Feliu, Veïns per Sant Feliu i C’s.

Assignacions per assistències dels regidors i regidores. 
Aprovades amb els vots a favor de SFECP i ERC i l’abstenció 
de la resta de forces polítiques.

Assignació de quotes dels grups polítics. Aprovades amb 
els vots de SFECP i ERC i l’abstenció de la resta de forces 
polítiques.

Retribucions i nomenament del personal directiu. Apro-
vats amb els vots de SFECP i ERC, el vot en contra del PSC i 
l’abstenció de la resta de formacions

Consulteu la informació detallada a:
www.santfeliu.cat/consistori

Consulteu la informació detallada del resultat
de les eleccions generals i les europees a:

www.santfeliu.cat/eleccions

L’1 de juliol es va celebrar el ple de definició del nou 
cartipàs municipal i la distribució de competències entre 
els 10 regidors i regidores que integren l’equip de govern. 
L’Ajuntament s’estructura en tres grans àrees, dues dirigides 
per ERC i una per Sant Feliu en Comú Podem (SFECP).
 
Pel que fa a la distribució de responsabilitats, SFECP, a part 
de l’alcaldia, disposa de la 2a i 4t tinència d’alcaldia, càrrecs 
que ocupen Manel Martínez i Mireia Aldana, respectivament. 
Per la seva banda, per part d’ERC, Oriol Bossa ocupa la 1a 
tinència d’alcaldia i Flavia Reina n’ocupa la 3a. La Junta de 
Govern Local està formada per l’alcaldessa, els 4 regidors i 
regidores de SFECP i els 3 regidors i regidores d’ERC.

Quant a la definició dels representants en òrgans 
supralocals, es va aprovar la designació de l’alcaldessa 
(SFECP) i de Marta Carreras (Tots Som Sant Feliu) com 
a representants a l’AMB; de Manel Leiva (SFECP) com a 
representant al Parc Natural de la Serra de Collserola i al 
Parc Agrari del Baix Llobregat; de Manel Martínez (SFECP) 
com a representant al Consorci per a la Normalització 
Lingüística; de Flavia Reina (ERC) com a representant 
al Centre de Normalització Lingüística Roses i de Loren 
Rider (SFECP) com a representant al Consorci LocalRet i a 
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 
Barcelona.

Tres gran àrees per governar la ciutat
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Ciutat

El 6 de juny es va celebrar un acte de reconeixement als 
40 anys d’ajuntaments democràtics, en què es va lliurar la 
Medalla de la Ciutat a l’exalcalde Francesc Baltasar. L’acte, 
realitzat a la Sala Ibèria amb l’assistència de més de 300 
persones, va ser conduït pel periodista santfeliuenc Joan 
Salvat, i hi van participar personalitats rellevants del món 
de la comunicació, la cultura i la política com els també 
periodistes Jordi Juan i Francesc Escribano, la historiadora 
Carme Sanmartí o l’exdiputada del Congrés dels Diputats 
Carme Solsona. El guardó premia els ciutadans i ciutadanes 
de Sant Feliu que contribueixen al progrés moral o material 
del municipi o al seu prestigi.

El llavors alcalde en funcions de Sant Feliu, Jordi San José, 
va obrir l’acte reconeixent tots els regidors i regidores de la 
democràcia, recordant com era Sant Feliu abans i el desig 
que van tenir els primers ajuntaments de fer que tota la 
població se sentís un sol poble.

Discursos de santfeliuencs rellevants

La historiadora Carme Sanmartí va apuntar les poques dones 
regidores que hi havia als primers ajuntaments democràtics. 
Jordi Juan, sotsdirector de La Vanguardia, va definir Baltasar 
com “una persona molt accessible, molt oberta”, qualitat 
que també va destacar el periodista Francesc Escribano. 
Per la seva banda l’exdiputada del Congrés dels Diputats 
Carme Solsona va posar en valor l’afany per aconseguir el 
soterrament de l’exalcalde.

En el seu parlament Francesc Baltasar va destacar que ser 
alcalde ha estat l’experiència més gran i gratificant de la seva 
vida. Va fer un repàs del seu servei a la ciutat i va assegurar 
que la reobertura del Palau Falguera és del que està més 
satisfet. Ell, amb la resta de regidors del govern, van haver 
de fer front a una ciutat amb moltes mancances (carrers 
sense asfaltar, ni serveis sanitaris, equipaments i una alta 
taxa de persones en situació d’atur, entre d’altres) i també 
una important crisi econòmica. 

Francesc Baltasar,
primer alcalde de la
democràcia a Sant Feliu, 
rep la Medalla de la
Ciutat

Més de 30 estudis d’arquitectura i urbanisme
s’han presentat al Concurs per a la Urbanització de 
la Zona Alliberada pel Soterrament

Soterrament

La fase d’inscripció del concurs va finalitzar l’11 de juny i va culminar amb un total de 31 estudis d’arquitectura 
i urbanisme inscrits. Vint-i-cinc d’aquests s’han presentat dins de la modalitat A, destinada a participants 
de reconeguda i acreditada experiència i sis despatxos ho han fet a través de la modalitat B, on els inscrits 
amb menys experiència presenten, en aquesta primera fase, una proposta prèvia d’alta qualitat. En aquesta 
primera fase, el jurat ha seleccionat 10 concursants entre ambdues modalitats i aquestes passaran a la 
segona fase del concurs.

Al concurs s’han inscrit arquitectes de Catalunya, de l’Estat 
i d’altres països europeus com Bèlgica, Holanda, Itàlia i 
França.

Durant la segona fase del concurs, les deu candidatures 
seleccionades hauran de desenvolupar propostes urbanes 
amb un alt nivell de detall. La documentació es lliurarà 
de forma anònima i es presentarà sota un lema. El jurat 
seleccionarà les tres millors propostes i aquestes passaran a 
la tercera i última fase.

A la tercera fase, les tres millors propostes a criteri del jurat, 
seran exposades públicament i sotmeses a una consulta 
ciutadana al mes de novembre de forma telemàtica i de 
manera presencial el 17 de novembre. Del resultat d’aquesta 
votació ciutadana esdevindrà la proposta guanyadora.

Novembre, més clau per al futur de 
Sant Feliu
La ciutadania de Sant Feliu tindrà a les seves mans el futur 
urbanístic de la ciutat amb una consulta popular per decidir 
quina de les tres propostes es realitzarà en la zona alliberada 
per les vies un cop se soterrin. Per conèixer amb profunditat 
els projectes finalistes, es realitzaran activitats obertes 
a la ciutadania en els centres cívics de la ciutat, instituts i 
accions al carrer. Els santfeliuencs i santfeliuenques majors 
de 16 anys podran escollir telemàticament una de les tres 
propostes i presencialment el 17 de novembre d’aquest any.

A petició de la Ponència del soterrament, formada per 
tots els grups municipals del Consistori, es va aprovar 
en el Ple de juliol la pregunta que es farà en la consulta:

Quina consideres que és la 
millor proposta per a la ciutat 
després del soterrament?
Calendari de la consulta:

• A través de mitjans electrònics: del 28 d’octubre al 
17 de novembre

• De forma presencial assistida: diumenge 17 de 
novembre

En el proper Butlletí informarem sobre els detalls de la 
consulta.

Comptem amb tu per fer la 
ciutat del futur!

Quina serà la pregunta de la 
consulta del soterrament?

Una vida marcada pel servei públic i una 
ciutat per construir

La concessió de la Medalla de la Ciutat reconeix la bona 
feina i la constància de Francesc Baltasar en la consolidació 
del Sant Feliu actual, inclosa la seva lluita incansable per 
la consecució del soterrament de la via fèrria. En paraules 
de Baltasar, “l’alcaldia té una cosa molt dura, i és que és 
un servei permanent, 365 dies l’any i 24 hores. Però també 
té una cosa impagable, que és la possibilitat de resoldre 
un problema després de planificar-lo, fer un projecte, 
pressupostar-lo, executar-lo i inaugurar-lo. Això no existeix 
en cap altre àmbit de l’administració”.

Francesc Baltasar ha estat el novè santfeliuenc distingit amb 
la Medalla de la Ciutat. L’Ajuntament de Sant Feliu ha atorgat 
fins ara aquesta distinció a nou ciutadans i ciutadanes: Pere 
Dot (1971), Llorenç Sans (1989), Joana Raspall (1993), Josep 
Pons (1997), Josep Gaspà (2005), Joaquim Hernández 
(2006), Juan Carlos Navarro (2011) i Agustí Vilar (2014).

De formació periodista, Baltasar va ingressar al clandestí 
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) el 1970, 
partit del qual va ser secretari general a la comarca entre 
1974 i 1979. Paral·lelament va treballar de periodista al 
Grupo Mundo fins al 1979 quan, amb tan sols 29 anys, 
va ser escollit alcalde de Sant Feliu de Llobregat, en les 
primeres eleccions municipals després de la dictadura 
franquista, fins que va deixar l’alcaldia l’any 2000. 
 
Baltasar va ser diputat d’Iniciativa per Catalunya Verds al 
Congrés dels Diputats de 1989 a 1993 i, posteriorment, 
amb l’entrada d’ICV al primer Govern d’esquerres de la 
Generalitat, Baltasar va ser designat secretari general del 
Departament de Relacions Institucionals i Participació. El 
20 d’abril de 2006 el president de la Generalitat Pasqual 
Maragall va nomenar Francesc Baltasar com a conseller 
de Medi Ambient i Habitatge.

Regidores i regidors que al llarg d’aquests quaranta anys
han aportat el seu treball per aconseguir el Sant Feliu actual. Video de l’acte 

www.santfeliu.cat/soterrament
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Millorant Sant Feliu a l’estiu

Deixa’ls a la vorera, 
el més a prop de la 
calçada, sense que 
suposin un obstacle 
o molèstia

Gràcies!

Els mobles i trastos 
vells, els dilluns a partir 
de les 20 h i fins a les 

7 h de dimarts

EQUIPAMENTS

Nou sistema de climatització a l’escola 
bressol Ginesta
Les obres contemplen la instal·lació de dues unitats de 
climatització d’aire amb bateria d’aigua i recuperació de 
calor. Aquest sistema permet filtrar la totalitat de l’aire, i 
fer un tractament tèrmic previ aprofitant la temperatura de 
l’aire sortint. Amb aquesta actuació es dona resposta a la 
necessitat de disposar d’un sistema de renovació d’aire 
primari en aquesta escola, que només disposava d’un 
sistema de calefacció mitjançant radiadors des de la seva 
construcció l’any 2005. El cost d’adjudicació de les obres 
és de 137.505,93 euros, IVA inclòs, i es preveu que finalitzi a 
finals d’octubre.

Millores a l’escola Miquel Martí i Pol
La Generalitat ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Feliu 
que durant el mes de juliol s’adjudicaran els contractes 
que permetran iniciar una sèrie d’arranjaments en aquest 
equipament. Concretament, es preveu que en les pròximes 
setmanes s’iniciïn obres que habilitin un millor de drenatge 
del pati, i solucionin les filtracions que es produeixen a la 
façana, pel que es faran una sèrie de comprovacions prèvies 
als ampits de la coberta.

Actuacions a l’escola bressol Patufet i a 
l’escola Falguera
Les actuacions a Patufet consistiran en la retirada i demolició 
del paviment de linòleum en determinades zones, i la posterior 
col·locació d’un nou paviment de parquet sintètic i sòcols de 
fusta, entre altres. En l’escola Falguera també es preveu la 
substitució del linòleum en dos lavabos infantils, intervenció 
que forma part d’un conjunt d’actuacions per millorar l’accés 
i dignificar aquests lavabos. Concretament, s’obrirà una nova 
porta a la façana sud-oest que donarà accés directe des del 
pati al bany, i es col·locarà un nou paviment de gres ceràmic. 
El pressupost d’ambdues obres és de 33.150,03 euros, IVA 
inclòs, i es preveu que ambdues intervencions comencin a 
l’agost i finalitzin a inicis de setembre.

Nous vestidors al camp de futbol Falguera
L’Ajuntament va iniciar a l’abril les obres per crear uns 
vestidors adients per a la pràctica esportiva al camp de futbol 
municipal Falguera. El projecte contempla també l’agrupació 
d’altres dependències en un mateix edifici, com els despatxos 
per a entitats, magatzems, bar i els banys públics, substituint 
els mòduls provisionals. El cost d’adjudicació de les obres 
és de 1.291.591,63 euros IVA inclòs, i es preveu que finalitzin 
a finals d’any.

VIA PÚBLICA

‘Petó i adéu’ nova zona d’aparcament per 
desencotxar els infants a l’escola Salvador 
Espriu
A principis del nou curs a l’escola Salvador Espriu disposarà 
d’un nou espai que facilitarà l’accés i recollida dels infants, 
entre el carrers de Sant Joan i d’Anselm Clavé. L’objectiu 
és habilitar aquest espai com a aparcament de tipus ‘Petó 
i adéu’, que permetrà pares i mares parar els seus vehicles 
i acomiadar-se dels infants de manera ràpida i ordenada. El 
pressupost de les obres és de 48.397,74 euros (IVA inclòs).

No tanquem a l’agost per tenir la ciutat
a punt a l’inici de curs

Un any més, durant l’estiu es portaran a terme diverses obres de millora a la ciutat. Enguany 
s’executaran actuacions tant en equipaments municipals com en diversos punts de la via 
pública. Les obres s’estant duent a terme des del mes de juny i fins a l’octubre, aprofitant la 
menor afluència de persones.

Millores en la il·luminació del camp de 
futbol de les Grases
L’actuació inclou la instal·lació d’un sistema de control 
dels projectors instal·lats, que ha de permetre disposar 
de diferents nivells d’enllumenat segons les necessitats. 
Actualment el camp de futbol de les Grases disposa de 
llumeneres halògenes metàl·liques, una instal·lació que no 
permet il·luminar amb la suficient uniformitat i no compleix 
amb els requeriments de la norma UNE 12193, ni amb els 
criteris del Consell Català de l’Esport. L’actuació, que s’ha 
treballat conjuntament amb el club de futbol Santfeliuenc 
FC, es preveu que finalitzi a finals d’agost i té un pressupost 
de 17.759,16 euros, IVA inclòs.

Nova il·luminació del passadís exterior del 
Palau Falguera
Instal·lació d’un nou enllumenat al porxo de la planta baixa 
del Palau Falguera, un edifici històric que forma part del 
patrimoni de la ciutat. Se soterrarant les línies elèctriques 
d’alimentació, es canviaran peces de paviment, es col·locaran 
nous projectors i es pintaran elements de revestiment que 
hagin estat malmesos. El nou enllumenat ampliarà i millorarà 
la il·luminació del passadís, força transitat, especialment per 
l’alumnat de l’Escola Municipal de Música. Es preveu que la 
intervenció finalitzi a principis del mes d’agost.

Millores en la mobilitat en el CAP El Pla
Des del mes de juny la ciutadania ja pot accedir al nou tram 
reformat del carrer de Llorenç Pahissa, que serveix com a 
accés al CAP El Pla des del propi carrer del Pla. Ara poden 
accedir-hi els vianants i vehicles del personal del CAP, que 
també podrà estacionar en el nou espai amb reserva de 
places habilitat per a urgències. El carrer compta ara amb 
una nova tanca de separació amb la piscina municipal, 
jardinera i nou enllumenat. El pressupost de les obres ha 
estat de 110.110,01 euros. També s’ha obert als vianants 
una nova connexió entre la plaça de Felip Alcántara i el carrer 
del Pla per l’interior del propi CAP El Pla. Aquest passatge 
estarà obert en horari diurn.
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Ciutat

El passat dissabte 29 de juny es va celebrar la primera edició 
del Sant’s Market al nostre municipi, una jornada de comerç 
que va acollir botigues i comerços de les ciutats de Sant Feliu 
de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.

Es va dur a terme des de les 19 i fins a les 24 h a l’espai del 
llac al parc de Torreblanca i va aplegar més de 50 parades 
acompanyades d’un espai de degustació de productes locals.

Els establiments comercials van fer promocions especials 
durant la jornada. Desfilades de moda, música, tallers 
i demostracions van acabar de donar forma a aquest 
esdeveniment que va gaudir d’una gran assistència de públic.

El passat dimarts 2 de juliol, va tenir lloc, al Palau Falguera, 
l’acte de cloenda i lliurament de diplomes als alumnes que han 
cursat els Programes de formació i inserció-Pla de transició al 
treball.

Al PFI-PTT, programa organitzat pel Departament d’Educació 
de la Generalitat i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 

L’Associació d’empresaris dels polígons d’activitat econòmica 
de Sant Feliu (AEPLA), ha escollit Joan Soler, de l’empresa 
Soler i Sauret, nou president i s’han renovat els càrrecs de la 
Junta.

El nou president així com tots els membres de la Junta 
constaten la necessitat de donar continuïtat a l’associació per 
treballar conjuntament amb l’Ajuntament i amb les empreses 
aquells aspectes i projectes necessaris per mantenir i potenciar 
els polígons de Sant Feliu.

Tomàs Lòbez Pérez, amb l’aplicació Nixi For Children, es va 
proclamar el passat 13 de juny guanyador de l’edició 2019 del 
programa de talent jove Explorer, que va començar al gener. 
El seu projecte ofereix experiències de realitat virtual i vídeo 
360º, dirigides a pacients pediàtrics i familiars, amb l’objectiu 
de crear una relació emocional positiva amb els hospitals.
 
Tomàs Lòbez va aconseguir una plaça per viatjar a Silicon 
Valley i ho farà el proper 31 d’octubre amb 55 emprenedors, 
un per cada Explorer Space que el programa té a tot Espanya, 
Argentina i Portugal, més el guanyador de l’ExplorerDay. El 
guardó va ser lliurat a la cerimònia de cloenda celebrada a 
CO-Innova, on també es van reconèixer dos projectes més: 
Antidot Dance Culture, seleccionat com a finalista del premi 
Woman Explorer Award dotat amb 20.000 euros; i Watteco, 
finalista  en la categoria Disruptive Technology Explorer Award, 
que opta a un premi de 3.000 euros destinats a impulsar 
aquesta plataforma virtual.

Sant Feliu ha acollit al mes de juliol la VIII Mostra de Joves 
Creadors TransArt i el VIII Cicle Músics als jardins del Palau, 
dues propostes que van unides i que incorporen activitats 
paral·leles com exposicions i recitals, amb la voluntat d’oferir 
al públic un paquet escènic i cultural complet. La Mostra 
TransArt d’art jove, ha aplegat les obres de diversos artistes 
que han exposat els seus treballs al Palau Falguera. També 
s’han celebrat tres recitals al Casal de Joves, un vermut 
poètic a la terrassa de l’Ateneu acompanyat d’un concert de 
jazz, i un concert de folk a la Sala Els Pagesos.

Talent musical vinculat al territori, a 
escena
Els jardins del Palau Falguera van ser l’escenari de diferents 
concerts entre el 5 i el 20 de juliol, organitzats en el marc 
del VIII Cicle Músics als jardins del Palau. El gruix de les 

Neix el Sant’s Market: 
comerç a la fresca, moda i 
molt més

La Setmana del Patrimoni, dedicada
al 30è aniversari del Catàleg de patrimoni

Talent artístic i musical a la Mostra TransArt
i al Cicle de Músics al Palau

46 joves participen en els 
Programes de formació i 
inserció 

Joan Soler,
nou president 
de l’AEPLA

L’aplicació Nixi For 
Children, guanyadora de 
l’Explorer Sant Feliu 2019

Cultura

Del 27 de setembre al 6 d’octubre tindrà lloc la sisena edició 
de la Setmana del Patrimoni, que enguany està dedicada als 
30 anys de vigència del Pla especial del Catàleg de patrimoni 
arquitectònic de Sant Feliu. Es tracta de l’instrument legal que 
ha permès la conservació de gran part dels edificis i elements 
històrics i arquitectònics a la ciutat. Així, durant la Setmana 
del Patrimoni es farà difusió dels elements que integren el 
Catàleg i es reflexionarà sobre el balanç d’aquestes tres 
dècades, la vigència del Pla i els reptes que es plantegen de 
cara a la conservació del patrimoni local en el futur. 

Les entitats locals que formen la Comissió del Patrimoni 
(ARES, USLA, Amics de les Roses, CECBLL, ACBL, AE Sant 
Llorenç, Arrels Locals i Kaleidoscopi) i l’Ajuntament preparen 
un seguit d’activitats per difondre la riquesa arquitectònica 
de la ciutat, ja sigui a través de visites guiades, exposicions, 
jornades de portes obertes o rutes a peu. També tindran 
cabuda dues taules rodones amb persones vinculades a 
l’urbanisme i especialistes en la conservació del patrimoni i 
la seva regulació legal, en les quals s’analitzarà el llegat del 
document, un dels primers a ser aprovat a Catalunya.

actuacions va anar a càrrec de grups que en la majoria dels 
casos tenen alguna vinculació amb la ciutat, com El Pèsol 
Feréstec + Espaldamaceta, Nativos en Alaska, Marialluïsa i 
Ran Ran Ran, Nagore + Les Foulards Rouges, Doble Pletina 
+ Rombo, Atenea Quartet + Amor fino, Carlos Cros + Peinga 
Rayo y las Aeromozas, o Mostaza Gálvez + Síbaris.

Pisos Bertrand, 1935. Fotògraf: Agustí Salvador.
ACBL50-1-N-38

en col·laboració amb la Diputació, en aquesta edició hi han 
participat 46 joves (36 nois i 10 noies), i hi han col·laborat 
25 empreses que han acollit els joves durant el període de 
formació en centres de treball (pràctiques en empreses). Cal 
afegir que 35 joves (76%) continuaran el seu itinerari formatiu 
durant el curs 2019-2020, (21 en un cicle formatiu de grau 
mitjà i 14 en el Graduat en ESO). Pel que fa a la inserció 
laboraI, un 22% ha estat contractat per l’empresa on han fet 
les pràctiques.
 
A l’acte van assistir l’alcaldessa, Lídia Muñoz, i la regidora del 
Departament d’Activitat Econòmica, Loren Rider. També hi va 
participar Natalia Guerrero, directora de Recursos Humans de 
l’Hotel Hilton Diagonal Mar. 

Un plafó informatiu rescata del 
passat el Canal de la Infanta
L’Ajuntament ha instal·lat a la plaça de Lluís Companys un 
plafó informatiu dedicat al Canal de la Infanta, la séquia de 
reg que abastia històricament els camps de la vall baixa 
de la comarca amb l’aigua del riu Llobregat. L’estructura 
disposa d’un text informatiu acompanyat de fotografies del 
seu estat actual, així com d’un mapa del 1908 que mostra 
el curs d’aquesta canalització des de Molins de Rei fins 
al mar. El Canal de la Infanta és una séquia de reg que 
es va posar en funcionament el 1819 amb l’objectiu de 
millorar el rendiment dels camps de conreu. En poc temps, 
va transformar l’economia i la societat de Sant Feliu i del Baix 
Llobregat.
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Feminismes i LGTBI+

El 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull de lesbi-
anes, gais, transsexuals, bisexuals i altres identitats 
(LGTBIQ+), la bandera amb els tradicionals colors de 
l’arc de Sant Martí va onejar durant tot el dia al balcó de 
l’Ajuntament de Sant Feliu. A la tarda, la plaça de la Vila 
va ser l’escenari de la lectura del tradicional manifest 
per part de l’Ajuntament i de diferents entitats. 

El manifest repassa fites històriques de la lluita del moviment 
LGTBI+, com la fundació del Front d’Alliberament Gai de 
Catalunya el 1971 o la legalització del matrimoni homosexual 
a Espanya el 2005. La declaració institucional, redactada amb 
la col·laboració de l’Associació Trans*Baixpower&Roses, 
reivindica denunciar els problemes del present, com les 
vulneracions de drets i llibertats, les discriminacions, el 
reconeixement de la Gent Gran LGTBI+, o el fet que l’OMS 
qualifiqui la trans*sexualitat com un desordre de la identitat 
de gènere. El text anima a sumar-se a “aquesta lluita polí-
tica i institucional” i a tenir un paper proactiu en la lluita 
pels drets LGTBI+.

Per commemorar el Dia de l’Orgull LGTBIQ+, entre el 28 
de juny i l’1 de juliol CineBaix va projectar les pel·lícules El 
secreto de las abejas i Sauvage. També es va projectar el 
documental Me llamo violeta i a continuació es va celebrar un 
cinefòrum amb la participació d’un dels seus directors, David 
Fernández de Castro, i dels pares afectats pel suïcidi del seu 
fill transsexual i protagonistes també del documental.

Joventut
Esports, música, tallers, xerrades,
ball i jocs, propostes del Juliol Jove

Activitats al carrer per combatre la calor

Concentració a la plaça de la Vila en 
protesta contra la violència masclista

El 8 de juliol, l’Ajuntament i el Consell Municipal de Dones 
es van sumar a la convocatòria de moviments feministes per 
mostrar el rebuig a la presumpta violació en grup patida per 
una menor de 14 anys a Manresa l’octubre de 2016. Aquest 
acte, convocat arreu per diverses entitats feministes, es va 
celebrar a la plaça de la Vila. L’Ajuntament va voler declarar 
la seva solidaritat amb la víctima i amb totes les dones víc-
times d’agressions sexuals i violència masclista, així com 
rebutjar qualsevol tipus de violència vers les dones.

El Programa de Joventut de l’Ajuntament ha desenvolupat 
durant el mes de juliol un programa d’activitats d’estiu adre-
çades al jovent de la ciutat. Es tracta d’activitats gratuïtes 
que, un any més, pretenen engrescar els més joves a omplir 
les hores lliures del mes de juliol amb propostes d’esport i 
oci per a tots els gustos. Enguany les opcions han inclòs 
activitats esportives, jocs, música, tallers, així com sessions 
de ball.

En l’àmbit esportiu, tots els dilluns i dimecres del mes de 
juliol s’ha disputat un torneig de futsal, dirigit a joves d’entre 
14 i 18 anys, a la pista de l’escola Gaudí.

També s’han organitzat tallers de cuina d’estiu, de restaura-
ció de consola retro per al Racó Jove, així com ball de swing 
a la fresca, un torneig de Warhammer i chill-out a la terrassa 
del Casal, dissabtes musicals a l’IrreBARent del Casal i la 
Mostra de recitals TransArt, entre altres activitats.

Van tancar el programa d’activitats els concerts de festa 
final d’estiu jove que van tenir lloc a la plaça del Casal de 
Joves el dissabte 27 de juliol.

 Okupa la Nit, esport i activitats d’oci nocturn

El camp de futbol de les Grases i l’Skatepark van acollir 
divendres 28 de juny una nova edició de l’Okupa la Nit 
Summer, un conjunt d’activitats d’oci nocturn gratuïtes 
adreçades a joves de més de 16 anys, on es combinen la 
pràctica esportiva i altres propostes d’oci. Les activitats per 
a aquesta edició van incloure batalles de rap a l’escenari 

Jocs d’aigua a diferents espais de la ciutat 
per passar millor la calor

Des del 10 de juliol Sant Feliu s’ha omplert d’activitats 
lúdiques combinades amb aigua i música, distribuïdes per 
diferents barris de la ciutat, perquè nens i nenes puguin 
combatre la calor i refrescar-se, alhora que juguen i gaudei-
xen de l’estiu.
 
Aquestes activitats gratuïtes, que han tingut gran accepta-
ció per part de la ciutadania, es van desenvolupar al parc 
del Llobregat i a les places de la Salut, Lluís Companys, 
Francesc Macià i Roses.
 

Sant Feliu commemora el Dia de 
l’Orgull LGTBIQ+

Font d’aigua polvoritzada de Can Bertrand

Un any més l’Ajuntament ha posat en funcionament la font 
d’aigua polvoritzada situada a l’inici del parc de Llorenç 
Sans, al barri de Can Bertrand. Es tracta d’una font forma-
da per diverses boles i on els infants es poden remullar per 
combatre la calor.

Casals d’estiu

Sant Feliu disposa d’una àmplia i variada oferta en casals 
d’estiu i campus esportius, que desenvolupen la seva acti-
vitat entre els mesos de juny i setembre. Pel que fa als 
casals d’estiu en centres escolars, aquests estaran oberts 
del 27 d’agost al 7 de setembre. El Club d’Esplai Diversitat 
Lúdica coordina el casal de l’escola Nadal, mentre que el 
Club d’Esplai Sant Feliu organitza els casals que es fan a les 
escoles Pau Vila i Falguera, i al Centre Cívic Roses.

Quant als campus esportius, l’oferta inclou el campus del 
Complex Municipal de Piscines, el campus del Club Hand-
bol Sant Llorenç, CB Santfeliuenc, els campus de futbol del 
Santfeliuenc FC, la Penya Recreativa i la Penya Blanc Blava, 
així com el campus del Club Rítmica Sant Feliu.

Aquest estiu descarrega’t
l’APP de seguretat
Rep alertes de
Sant Feliu

Realitza trucades
geoposicionades

Envia missatges
d’emergència

ubicat a l’Skatepark i exhibició de grafits al mateix espai, 
amb música ambient punxada pels joves de l’Associació 
Sweet Jamaican Beats. L’Okupa va oferir altres propostes 
esportives com jugger (barreja entre futbol americà i qwi-
dich) i futbol flag (futbol americà sense contacte).
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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

Tarifació social Habitatge

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

Tel. 93 666 26 07
contacto@armfinques.com

C/ Santiago Rusiñol, 5
Sant Feliu de Llobregat

VENDA I LLOGUER DE PISOS

Truqui’ns! Santiago Rusiñol, 14
Sant Feliu de Llobregat - BCN
Tel. 93 348 87 71

Agost
obert

L’ONU reconeix la tarifació social de Sant 
Feliu com a política exemplar

En marxa la construcció de 18 habitatges 
de lloguer de protecció oficial

Subvencions per a qui posi l’habitatge
a la Borsa de lloguer social

Dilluns 15 de juliol es va presentar a la ciutat de Nova York el 
tercer informe sobre ‘Els governs locals i la localització dels 
objectius de desenvolupament sostenible’, en què es reco-
neix la tarifació social de l’Ajuntament de Sant Feliu com a 
política exemplar. El document es va exposar en el marc del 
Fòrum polític d’alt nivell de Nacions Unides, i recull un ampli 
ventall d’iniciatives que duen a terme més de 30 ciutats inte-
grants de l’Associació internacional de ciutats educadores. 

En el cas de Sant Feliu, es posa en valor la tarifació social 
com a model de referència per la seva contribució des de 
l’àmbit local en favor d’una educació inclusiva de qualitat 
al llarg de la vida, un dels 17 objectius de desenvolupament 
sostenible de l’Agenda 2030 adoptada per l’ONU. Entre 
d’altres l’informe destaca el model santfeliuenc per “propor-
cionar mecanismes que compensin les desigualtats socials 
i potenciïn la cohesió social a través d’un major enfocament 
local”, utilitzant per assolir aquest objectiu “una estratègia de 
preus socials que permetin les famílies pagar pels serveis en 
funció dels seus ingressos”.

La tarifació social és una mesura pionera posada en marxa 
per l’Ajuntament de Sant Feliu l’any 2013 on es realitza una 
configuració d’un model de preus en funció de la renda de 
cada unitat familiar. L’objectiu d’aquest passa per estipular 
una gradació que permeti un preu just per a totes les famílies 
usuàries per tal de fomentar un accés equitatiu als serveis 
municipals. Actualment, la tarifació social s’està aplicant a 
les escoles bressol municipals, a l’Escola Municipal de Músi-
ca, als serveis d’atenció domiciliària, i als abonaments men-
sual i de temporada de la piscina de l’Escorxador i l’Estadi 
d’Atletisme. L’Ajuntament està estudiant la futura aplicació a 
altres serveis municipals.

L’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimo-
nial (IMPSOL) va iniciar el 19 de juny les obres a la tercera 
planta del carrer del Pla, número 2, immoble que allotjarà 
un total de 18 habitatges de lloguer amb protecció oficial. 
Quinze d’aquests pisos se sortejaran entre les persones 
que compleixin els criteris establerts en les bases, que van 
ser consensuades en la Taula Social de l’Habitatge.

La publicació d’aquestes bases, prevista a inicis del mes 
de maig passat, s’ha endarrerit en espera que l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya aprovi la qualificació provisional 
dels habitatges. Des de l’Ajuntament s’està fent seguiment 
d’aquest procés amb l’Agència per tal d’agilitzar els tràmits 
i poder informar puntualment la ciutadania. Els 3 habitatges 
restants es reserven per atendre situacions de vulnerabilitat 
i emergència habitacional.

Les obres, que es preveu que tinguin una durada de 10 
mesos, permetran condicionar la planta sencera que l’Ajun-
tament va transferir a l’IMPSOL, juntament amb un solar 
situat al carrer d’Anselm Clavé, a través de l’acord de ces-
sió signat el febrer de l’any passat.

El Ple de març va acordar aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions per a persones propietàries 
que posin habitatges a disposició de la Borsa de lloguer social de Sant Feliu de Llobregat. Concretament, es van aprovar 
dos tipus de subvencions relatives a habitatge: 

1. Subvencions per als propietaris d’habitatges adscrits 
a la Borsa de lloguer social de Sant Feliu de Llobre-
gat. Aquesta subvenció va en funció de la rebaixa que 
s’apliqui a l’import del lloguer sobre el preu de mercat 
referenciat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 Trams de subvencions:
1. Rebaixa del 20 al 30% sobre el preu de mercat, sub-

venció d’import equivalent al 0,260% del valor cadas-
tral de l’immoble.

2. Rebaixa superior al 30% sobre el preu de mercat, 
subvenció d’import equivalent al 0,520% del valor 
cadastral de l’immoble.

2. Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges. Sub-
venció adreçada a persones propietàries d’habitatges a 
Sant Feliu de Llobregat, que realitzin actuacions d’habi-
tabilitat a l’interior de l’habitatge i que el posin a dispo-
sició de la Borsa municipal de lloguer de l’Oficina Local 
d’Habitatge.

 
 Per a més informació sobre el permís d’obres incloses en 

aquesta subvenció i altres aspectes com l’import màxim, 
podeu adreçar-vos a l’Oficina Local d’Habitage (c/ Pi i 
Margall, 8 bis). Cal demanar cita prèvia. El termini per a 
la sol·licitud de subvencions és fins al 31 d’octubre de 
2019.

Oficina Local d’Habitatge
Per a més informació sobre habitatge
i aquestes subvencions podeu informant-vos 
trucant al telèfon 936 858 007 o per correu 
electrònic a habitatge@santfeliu.cat.

Subvencionspropietaris/àriesper a la Borsa delloguer social
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Actualitat
Passejades, jocs de memòria, ball i molt 
més a la Setmana de la Gent Gran

Del 2 al 20 de juny la ciutat va acollir la 28a edició de la 
Setmana de la Gent Gran amb propostes adreçades a 
aquest col·lectiu. El Casal de la Gent Gran va ser el punt de 
trobada de la major part d’activitats. Va ser una setmana 
atapeïda de música, espectacles i esport i no van faltar 
els jocs per entrenar la memòria, la tradicional botifarrada 
popular i la sarsuela amb l’òpera Doña Francisquita. La 
cantada d’havaneres de la Coral Roses va rebre un públic 
molt entregat i l’exposició de treballs manuals i ceràmica 
del grup del taller d’anglès va ser un acte esperat i emotiu. 

També es van organitzar activitats a l’aire lliure com la 
masterclass de ball, ioga i taitxí al Parc Falguera, l’excursió 
a l’ermita de la Salut i la visita a la Fira Gran de Barcelona. 
Per finalitzar la Setmana i com a cloenda del curs, es va 
celebrar una gran revetlla de Sant Joan a la plaça de Lluís 
Companys, amb música en viu, coca i refrescos.

Primera edició de la Setmana de les 
Persones Refugiades

Del 17 al 20 de juny, l’Ajuntament, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i l’Associació per al Foment de 
l’Amistat entre els Pobles (AFAP), va organitzar la primera 
edició de la Setmana de les Persones Refugiades, amb 
la intenció de donar visibilitat a la dramàtica realitat que 
viuen milers de persones. Tot i que el dia establert per les 
Nacions Unides per commemorar les persones refugiades 
va ser el dia 20 de juny, es van realitzar activitats del 17 al 
20 de juny al Casal de Joves: l’exposició “Drets Humans en 
perill d’extinció a Nicaragua”, una xerrada amb persones 
refugiades i l’espectacle musical Invisibles.

Per la seva part, la síndica municipal, Julia Latorre, va 
afirmar en un article que “cal treballar perquè la necessària 
solidaritat entre persones i pobles arreli d’una vegada i per 
totes en tots nosaltres i, molt especialment, en aquells que 
tenen per delegació expressa la facultat de dirigir el nostre 
futur.”

Corals i conjunts de l’Escola de Música 
presenten l’espectacle ‘Foc!’ al parc de 
bombers

L’Escola Municipal de Música va celebrar al juny diversos 
concerts que van posar punt i final al curs. Entre aquests 
va destacar el concert que va tenir lloc el 20 de juny al parc 
de bombers i que va comptar la participació de totes les 
corals i conjunts instrumentals de l’escola. El motiu central 
de l’espectacle va ser la cançó ‘Foc!’, part integrant de la 
cantata Bon dia, Joana escrita per Joan Josep Blay. El 
concert va incloure també dues cançons que l’alumnat 
de secundària va compondre en els tallers impartits pel 
cantautor Marc Parrot. 

La Biblioteca, un espai on estimular la 
creativitat dels infants 

La Biblioteca Montserrat Roig s’ha afegit al programa 
BiblioLab amb tres activitats adreçades a persones a partir 
de 6 anys, que es van desenvolupar al mes de juliol. 
Es tracta d’activitats gratuïtes encaminades a potenciar 
la imaginació, la creativitat i la innovació en els àmbits 
artístic, científic, tecnològic i de lectoescriptura. Bibliolab 
és un projecte promogut per la Xarxa de Biblioteques 
Municipals que té com a objectiu conèixer a través de 
l’experimentació i metodologies innovadores i creatives en 
un entorn col·laboratiu. 

El servei Connecta’t ajuda famílies 
vulnerables a pagar menys en el rebut de la 
llum

L’objectiu del servei “Connecta’t a l’estalvi energètic” és 
assessorar famílies sobre com escollir la tarifació energética 
més convenient, ajustar la potència a les necessitats i 
adoptar hàbits per reduir el consum, claus per pagar menys. 
Des d’aquest servei, ubicat al Palau Falguera, s’han atès 
durant el mes de juny totes les famílies que s’han adreçat al 
servei, prioritzant les derivades de Serveis Socials, ja que 
es considera que poden ser vulnerables energèticament. 
En total s’han realitzat 20 visites a domicilis i s’han tramitat 
14 bons socials, dels quals 7 han estat aprovats. A més, 
s’han realitzat quatre accions formatives adreçades a 
diferents grups i a entitats de la ciutat.

El servei també assessora sobre els rebuts del gas i l’aigua. 

190 persones es mullen a Sant Feliu per 
l’esclerosi múltiple

El diumenge 14 de juliol, les piscines municipals de Sant 
Feliu van participar en la campanya “Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple”, promoguda per la Fundació Esclerosi Múltiple 
des de fa 26 anys. El Complex Municipal de Piscines i la 
Piscina de l’Escorxador van ser els escenaris de celebració 
de la campanya a la ciutat. La iniciativa té per objectiu 
sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta malaltia que 
pateixen més de 9.000 persones a Catalunya. Alhora, amb 
la campanya es vol recaptar fons per millorar la qualitat 
de vida de les persones afectades per l’esclerosi múltiple 
i promoure’n la investigació mèdica. Es va aconseguir 
recaptar 978,90 €. 
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Nova alcaldia, nou govern,
noves oportunitats

En primer lloc, a Sant Feliu En Comú Podem volem obrir 
aquesta nova etapa agraint el suport de les 4.822 persones 
que ens van fer confiança a les eleccions municipals del 26 
de maig. I també les 22.000 persones que hi van participar 
amb la voluntat de millorar la seva ciutat. El nostre objectiu 
és representar-les a totes elles.

Una triple novetat ha sorgit d’aquesta contesa electoral; per 
primera vegada, una dona cap de llista és alcaldessa de 
Sant Feliu fruit d’unes eleccions. Alhora, s’ha configurat un 
nou govern on 6 de 10 membres no governaven al mandat 
anterior i 4 de 10 tampoc n’eren regidores en femení. La 
novetat més remarcable, però, és el que això significa en 
termes d’oportunitat a una etapa tan decisiva com el mandat 
de les obres del soterrament i de la planificació de la ciutat 
del futur. Una etapa que passa per deixar a les joves i 
properes generacions una ciutat i un planeta on puguin viure 
bé.

Aquesta novetat és fruit d’un pacte de govern entre Sant 
Feliu En Comú Podem i ERC, un acord basat en una 
voluntat conjunta de promoure i acompanyar el gran canvi 
que experimentarà la ciutat, posant l’accent en un sentit 
transformador de la realitat. Un pacte nascut de la coincidència 
programàtica i de la facilitat de tots dos grups per encaixar 
aspectes on hi podia haver menys coincidències. Un pacte 
que és subsidiari d’aquell que varen reclamar les urnes amb 
un escenari de triple empat de les esquerres a la pràctica, i 
que les incompatibilitats contrastades entre PSC i ERC van 
impedir. Es tracta, per tant, d’un pacte en clau estrictament 
local, per més que el PSC, comprensiblement dolgut, ho 
vulgui desenfocar en clau nacional o identitària.

Un govern que neix també per superar la política de blocs 
enfrontats i amb la mà estesa a tots els grups, especialment 
al guanyador de les eleccions per un estret marge, el PSC. 
Una mà estesa fruit d’una també triple circumstància; 
la voluntat de dur a terme una acció de govern el més 
consensuada possible com a senyal d’identitat, el fet que el 
govern ho és en minoria, i la coincidència programàtica amb 
la resta de grups en temes de ciutat, que tindrà una enorme 
repercussió de cara al futur, i que emmarca els somnis i 
les lluites compartides per generacions per una ciutat més 
amable.

Finalment, un govern que suma experiència i empenta i que 
deixarà empremta transformadora de manera visible en 
poques setmanes.

www.santfeliu.cat/erc

L’opinió

Govern del canvi

El darrer 15 de juny vam constituir el Ple de l’Ajuntament 
que tindrà el mandat de fer política municipal els propers 4 
anys. El mateix dia aconseguíem materialitzar un acord de 
govern per poder dur a terme una agenda transformadora, 
un govern de canvi, des de l’esquerra i basat en un projecte 
de lluites compartides, d’acceptar el repte de construir, des 
del republicanisme municipalista, un Sant Feliu millor per a 
tothom. 

L’acord ha estat possible gràcies a les àmplies coincidències 
programàtiques, gràcies a la voluntat mútua d’assolir una 
transformació en la manera de posicionar la ciutadania en el 
centre de les decisions polítiques, emancipant-la i dotant-la 
de les eines necessàries per exercir una democràcia plena. 

Com ens recorda l’enyorat Raül Romeva, en tot a la vida 
cal mirada llarga, verb serè, mà estesa i cap alt, i això és el 
que hem tingut en compte a l’hora de teixir aliances i cosir 
complicitats. Aquesta actitud serà la que regirà la nostra 
acció política i aquest tarannà serà el que mantindrem 
amb l’oposició, de la qual caldrà transformar el paradigma, 
per dignificar-ne el paper i la tasca.

Tot plegat ha estat possible gràcies a uns resultats 
històrics, dels quals volem agrair la confiança que ens 
han depositat 4.777 santfeliuenques i santfeliuencs. La 
tenacitat de l’equip ha estat determinant perquè el projecte 
polític passés, en vuit anys, de no tenir representació 
política al Ple municipal, a governar amb pràcticament els 
mateixos vots que els nostres socis de govern. Treballarem 
dur per seguir sent-ne mereixedors i per ampliar suports i 
complicitats.

Des d’Esquerra Republicana ens deixarem la pell per tal 
de fer del suport històric rebut, una eina decisiva per a la 
construcció dels municipis republicans, socialment justos, 
sostenibles i solidaris, i estem convençuts que aquest acord 
en serà la millor manera. 

El demà pertany a la gent que creiem que el demà pertany 
a tothom.

Manuel Leiva
Portaveu del Grup Municipal
Sant Feliu en Comú Podem

Bernat Dausà
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

www.santfeliu.cat/santfeliuencomupodem

Esports

La Sala Ibèria va acollir el 18 de juny el VI Acte de 
reconeixement als valors Juga Verd Play, cerimònia en què 
es va distingir els equips, entitats i agents més destacats 
d’aquesta iniciativa inclosa dins la competició dels Jocs 
Escolars del curs 2018-2019.

En l’acte, al qual va assistir l’alcaldessa Lídia Muñoz, Sant 
Feliu va ser reconegut per partida doble. D’una banda, 
els equips de benjamins, alevins i infantils de futbol sala 
de l’escola Miquel Martí i Pol van rebre un guardó en 
reconeixement a la seva implicació en la difusió dels valors 
d’aquest programa. També es va atorgar un reconeixement 
especial com a ambaixadora Juga Verd Play 2018-2019 a 
Natalia Zapatero, professora de l’escola Bon Salvador, per 
la seva col·laboració en la difusió del projecte.

El VI Acte de reconeixement als valors Juga Verd Play 
reforça l’aposta que fa 7 anys va fer el Consell Esportiu 

L’Ajuntament ofereix un any més la possibilitat de remullar-
se durant les caloroses nits de divendres i dissabtes de 
juliol i agost gràcies a la iniciativa “Nits a l’Escorxador”. 
Les entrades es venen al preu únic de 2,25 euros i 
permeten l’accés a la Piscina Municipal de l’Escorxador 
de 21 a 23 h durant el cap de setmana.
 
La piscina d’estiu s’allargarà fins al 8 de setembre. 
L’horari d’obertura és de dilluns a diumenge, d’11 a 20 h. 

Per tramitar l’abonament mensual i de temporada a 
la Piscina de l’Escorxador cal demanar cita prèvia al 
Complex o per telèfon, trucant al 93 666 14 44, de dilluns 
a divendres, de 10 a 14 h, i de 16 a 20 h.

L’escola Miquel Martí i Pol i la professora Natalia 
Zapatero, reconegudes amb les distincions Juga 
Verd Play

Les “Nits a 
l’Escorxador”, un 
clàssic de l’estiu

del Baix Llobregat amb el llançament d’aquest programa, 
pioner a l’hora de prioritzar els valors, la bona conducta 
en el terreny de joc respecte del resultat final de la jornada 
esportiva. 

La temporada 2018-19 es tanca amb èxits
El gimnasta Xavier Bautista triomfa al 
Campionat d’Espanya Infantil
Xavier Bautista, gimnasta del Club Rítmica Sant Feliu, 
s’ha proclamat campió d’Espanya Infantil en Pilota i 
Maça, i subcampió d’Espanya en Corda, en el Campionat 
d’Espanya Individual i Autonomies Masculí i Campionat 
Individual Masculí de Gimnàstica Rítmica, disputat a Palma 
de Mallorca.

El Club Taekwondo Molero guanya
3 medalles al Campionat d’Espanya
Els esportistes del Club Taekwondo Molero van aconseguir 
tres medalles en el Campionat d’Espanya, en les 
promocions de cadet, junior i sub-21. Alba Jia i Judit 
Palacios van aconseguir una medalla de bronze i Dani 
Garcia va obtenir una medalla de plata. 

L’atleta Gemma Mora amplia el seu 
palmarès
La santfeliuenca Gemma Mora va aconseguir dues 
medalles de plata en el Gran Premi Internacional de 
Cantons, celebrat a la Corunya. Aquesta nova fita se suma 
a la medalla de bronze aconseguida en el Campionat 
Europeu de Seleccions Nacionals. Mora, juntament amb la 
resta de l’equip, es va emportar cap a Espanya el bronze 
en categoria sub-20.

El Santfeliuenc FC es manté a 3a divisió
El Santfeliuenc Futbol Club jugarà per setena vegada 
consecutiva a 3a divisió. L’equip blanc-i-blau va mostrar 
durant la lliga un rendiment molt alt i afronta la temporada 
amb una segona modernització.
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Veïns per Sant Feliu, situamos la seguridad ciudadana como 
punto de urgente y prioridad en nuestra ciudad.

La  negativa experiencia vivida el verano pasado queremos 
que no se vuelva a repetir nunca más en nuestra ciudad. 

El año pasado exigimos actuaciones contundentes ante el 
equipo de gobierno y el Consell de Seguridad, pero a nivel 
público mantuvimos un tono menor preocupados en todo 
momento por no generar alarma social y el aprovechamiento 
de otras opciones más interesadas en la publicidad que en 
la solución concreta de la problemática. 

Echamos en falta propuestas trabajadas el año pasado 
y que consideramos imprescindibles: campaña pública 
informativa y de recomendación de la Policía Local y 
Mossos, información rigurosa de personas detenidas y 
actos delictivos. 

En nuestra ciudad esta problemática necesita valentía y 
determinación política, prevención y actuaciones policiales. 
El equipo de gobierno tiene responsabilidades directas y 
debe afrontar las nuevas necesidades con los recursos 
humanos y técnicos acordes a las nuevas necesidades. 
Hemos manifestado en otras ocasiones la necesaria 
ampliación de la plantilla de la Policía Local, la realización 
de planes de la policía de proximidad en todos los barrios 
de la ciudad. La seguridad es un punto fundamental de la 
democracia.

Neutralidad partidista de las instituciones públicas

El equipo de gobierno ha vuelto a colgar la pancarta en 
el balcón del Ayuntamiento en favor del nacionalismo-
independentista. Consideramos que es una actuación 
errónea, inoportuna y que divide a nuestra población. Una 
institución pública ha de garantizar la neutralidad partidista 
si quiere ser representativa y estar al servicio de toda la 
ciudadanía.

Se nos avecinan tiempos convulsos y tormentosos. Nuestra 
posición es la  defensa de un municipalismo de convivencia y 
centrado en la solución a las problemáticas de la ciudadanía 
desde el mayor respeto a todas las opciones partidistas, 
pero, donde los partidos políticos no instrumentalicen las 
instituciones de carácter público.  

Solicitamos de la Sra. Alcaldesa la rectificación de esta 
decisión partidista si quiere ser la representante de tod@s 
y no caer en el enquistamiento que hoy se extiende a lo 
largo y ancho de nuestro país en muchas administraciones 
públicas. 

El pasado 26 de mayo se celebraron como ustedes ya 
saben las decimoprimeras elecciones municipales desde la 
restauración de la democracia en nuestro país. En primer 
lugar y como no podría ser de otra manera agradecer a los 
más de dos mil doscientos ciudadanos/as que nos dieron 
su confianza y eligieron a nuestra formación política para 
que gobernara los próximos cuatro años nuestra ciudad. No 
han sido suficientes los votos recibidos y por tanto nuestra 
posición en el Consistorio queda relegada a un papel de 
oposición y no por ello menos importante.

Quisiera decirles a nuestros votantes que seguiremos 
siendo su voz en el Ayuntamiento como lo hicimos a lo 
largo de los pasados cuatro años y no cejaremos en nuestro 
compromiso para que nuestra ciudad goce de mayores y 
mejores servicios públicos.

El día 15 de junio se constituyó el nuevo consistorio y 
en él se eligió una nueva alcaldesa para dirigir nuestro 
ayuntamiento, no fue la más votada, pero legítimamente fue 
elegida alcaldesa por el Pleno municipal.

Esta elección fue gracias al acuerdo con ERC y Junts 
per Sanfe (PdCAT), es decir, un acuerdo entre las tres 
formaciones políticas que defienden un proceso secesionista 
para CATALUNYA y ya lo habíamos advertido en el mes de 
enero, que si estas tres formaciones sumaban 11 concejales 
el pacto estaba servido y preparado.

Alguno nos intentará convencer que no es cierto, pero la 
realidad se impone inexorablemente y ahí está el resultado. 
Otros dirán que no están en el pacto pero como se vio en 
el pleno del día 1 de julio ya han cobrado la primera parte 
del contrato.

La segunda parte de este contrato se ha cobrado con la 
colocación de nuevo, de esa pancarta vergonzante en el 
balcón del Ayuntamiento demostrando nuevamente que 
están al servicio de unos cuantos pero no de todos.

L’opinió

Muchos temas pendientes: la seguridad 
ciudadana importante y urgente

www.santfeliu.cat/veinssfwww.santfeliu.cat/ciudadanos

En primer terme volem donar les gràcies a totes les persones 
que mitjançant la seva confiança han permès que Tots Som 
Sant Feliu obtingués 1.865 vots en les eleccions municipals 
del 26 de maig i els dos regidors a l’Ajuntament. 

Els objectius que mouran la nostra actuació seran els de fer 
un Sant Feliu millor i aportar dignitat i qualitat de vida a les 
persones.

La composició del Ple municipal després de les eleccions, 
on tot ha quedat molt repartit i on no hi ha cap grup que 
disposi d’una àmplia majoria, ens obliga a tots a actuar 
amb molta responsabilitat per garantir la governabilitat de 
la ciutat. En aquest sentit, en el Ple de constitució del nou 
Ajuntament vàrem facilitar la investidura de l’alcaldia i la 
formació del nou govern municipal sense res a canvi: ni hem 
participat en l’elaboració del programa de govern, ni tampoc 
en formem part. 

El nostre vot va ser i continuarà sent un vot de responsabilitat; 
impulsant propostes, controlant el govern i donant suport a 
tot allò que sigui positiu per a Sant Feliu. Caldrà un gran 
esforç i escoltar tothom per abordar amb èxit els grans 
projectes que se’ns presentaran durant aquest mandat, 
prioritzant sempre l’atenció a les necessitats i als problemes 
més quotidians de totes les persones de Sant Feliu.
 
La nostra actitud sempre serà constructiva, d’escoltar la 
ciutadania, de mà estesa amb el govern municipal i amb 
la resta de grups de l’oposició, vetllant sempre per aportar 
dignitat i qualitat de vida a les persones i per fer un Sant 
Feliu millor.  

Al servei de les persones de Sant Feliu de 
Llobregat

www.santfeliu.cat/totssomsantfeliuwww.santfeliu.cat/psc

Silvestre Gilaberte
Portaveu del Grup Municipal de
Veïns per Sant Feliu

Jaume Manyoses
Portaveu del Grup Municipal de
Tots Som Sant Feliu

Elecciones; pactos y Gobierno local

F. Xavier Alegre
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s

Este mandato se presenta trascendental para Sant Feliu.
 
No solo porque se materializará el soterramiento de las vías, 
gracias a la permanente reivindicación de la ciudadanía y 
a los gobiernos socialistas de Zapatero con el proyecto 
y de Sánchez con la dotación económica, sino porque 
habremos de decidir el futuro de la gran avenida a la que 
dará lugar el soterramiento y que vertebrará la ciudad en el 
futuro en 2023.
 
Pero no solo de soterramiento va a vivir la ciudad durante 
estos próximos 4 años y las personas que la formamos. 
También habrá que continuar mejorando lo que hemos 
conseguido hasta ahora.

Esas eran las dos líneas fundamentales del programa con 
el que se presentó el PSC y que la ciudadanía respaldó 
mayoritariamente.
 
Por ello vamos a trabajar para que Sant Feliu mejore en 
todo aquello que tiene que ver  con garantizar los derechos 
básicos de ciudadanía, vivienda, trabajo, educación, salud, 
suministros de luz, gas o agua, becas comedor, la limpieza, 
la seguridad, la calidad y el mantenimiento de los espacios 
públicos, la lucha contra el cambio climático y, por último, 
en todo aquello que haga de Sant Feliu una sociedad 
más igualitaria, respetuosa con la diversidad, equitativa, 
participativa y cohesionada.

Si el reto es trascendental, el comienzo ha sido nefasto, lo 
que no augura nada bueno para abordarlo con éxito.
 
No respetar el mandato surgido de las urnas el 26 de 
mayo ha sido un terrible error que pagaremos todos. Las 
y los santfeliuenses valoraron tan positivamente la gestión 
iniciada por el anterior gobierno de coalición entre ICV y 
el PSC que le otorgó la mayoría absoluta, eso sí, como 
primera fuerza los socialistas. 

No respetar ese mandato para dar satisfacción a las 
necesidades personales de detentar la alcaldía (3 años) 
y las partidarias, de poner Sant Feliu al servicio de la 
independencia, dando lugar a un gobierno minoritario, 
débil e identitario, entre los Comunes y ERC y con el pacto 
encubierto de Tots Som Sant Feliu (Junts per Catalunya), no 
es bueno para el futuro de la ciudad.

Los votantes de Sant Feliu en Comú Podem que se sientan 
engañados por el pacto con los independentistas, tienen 
las puertas abiertas en el PSC, único partido de izquierdas, 
de progreso, feminista, catalanista y no independentista.
 
Lo dicho, un mal comienzo para un mandato trascendental. 
Por ello, las y los socialistas de Sant Feliu nos comprometemos 
a defender los objetivos con los que nos presentamos y 
que los santfeliunses decidieron con su voto, darnos su 
confianza al ganar las elecciones.

Un mal comienzo para un mandato
trascendental

Lourdes Borrell 
Portaveu del Grup Municipal
del PSC
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EntrevistaTribuna 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.

Acte benèfic contra el càncer infantil

El passat diumenge 31 de març a la Sala Ibèria de Sant 
Feliu de Llobregat vaig assistir a un acte en favor de la 
investigació del càncer infantil per a l’Hospital de Sant 
Joan de Déu. Es tractava d’un concert de la Banda 
Simfònica “Ciutat de les Roses” sota la batuta d´Antonio 
Ramírez i la posada en escena de les peces dirigida per 
Marta Cid i interpretades per alumnes de l’Escola de 
Dansa Marta Cid. Durant la mitja part, el saló de bellesa 
i perruqueria Maribel va participar en una desfilada de 
pentinats.

Antonio Caballero, organitzador de diversos actes 
benèfics, també va actuar en una peça a més de fer de 
pont entre les entitats, l’Ajuntament que va col·laborar 
en la cessió de la sala i l’Hospital de Sant Joan de 
Déu. Agraïm aquestes iniciatives perquè calen molts 
recursos per investigar aquestes malalties que ens 
afecten a tots, i a més a més ens varen fer passar una 
molt bona estona.

Un espectacle sobri i elegant amb peces de diferents 
gèneres i estils i amb una acurada coreografia que va fer 
que el temps passés sense que ens n’adonéssim.

El nostre agraïment a Antonio C, Marta, Antonio R. i 
Maribel S. i a tots i cadascun dels músics i ballarines pel 
vostre saber fer, esforç i dedicació. No tothom demostra 
un altruisme tan compromès.
Moltes gràcies.

Marc Riera

Millores a l’escola Miquel Martí i Pol

Fa anys l’AMPA de la nostra escola treballa per solucionar 
uns defectes de construcció que han generat filtracions 
i degoters constants. Conseqüències: desperfectes 
a les nostres instal·lacions i material escolar malmès, 
incomoditat dels educadors i alumnes que han de 
conviure amb cubells a les aules i passadissos i patis 
negats d’aigua.

També cal fer actuacions en la part d’extinció d’incendis, 
aïllament de quadres elèctrics i escales d’evacuació. Tot 
això per poder tenir la llicència d’activitats en ordre.

A l’abril es va acudir al Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat, vam rebre suport unànime de tots els 
partits polítics i compromís de perseguir-ne una solució 
urgent.
 
Al maig, després d’una reunió amb Ajuntament, Serveis 
Territorials de la Generalitat, Direcció de l’Escola i AMPA, 
vam aconseguir el compromís que el nou curs escolar 
les obres estaran fetes.
 
Agraïm aquesta implicació de totes les parts, conscients 
de la gravetat de la situació. 

AMPA de l’escola Miquel Martí i Pol

AEiG Nostra Dona de la Salut

Sant Feliu e-Sport

Passeig Nadal, 28

@causantfeliu

Cau Sant Feliu

secretaria@causantfeliu.cat

stfeliu.ec

stfeliu.ec@gmail.com

658 329 115

Som l’AEiG Nostra Dona de la Salut estem en un dels 
moments més emocionants i esperats del curs. Dues unitats 
ja han tornat de campaments i entre roba molt bruta, pell 
plena de dibuixos recordaran amb molta emoció i tendresa 
els dies que han estat de campaments. Altres unitats són 
ara de campaments creant records fantàstics banyats amb 
aigua del riu i amb cançons que probablement encara no 
han après. I finalment hi ha caps i queles fent moltíssima 
feina i preparant un munt d’activitats i deixant tot a punt per 
gaudir d’aquesta experiència.

Sant Feliu e-Sports Club és l‘associació local d’esports 
electrònics, des d’on s’imparteix una formació integral 
en videojocs des d’una perspectiva didàctica, lúdica i 
saludable, tenint en compte els valors tradicionals dels 
esports sense oblidar-nos de la importància dels aspectes 
psicològics. L’objectiu del club és que els joves de Sant 
Feliu puguin crear llaços interpersonals, compartir passions 
i gaudir dels videojocs.

Entitats amb veu
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que capturen dades del fons del mar i 
necessiten augmentar la seva autono-
mia. 

Quins submarins tripulats porten les 
vostres bateries?
P: L’Ictineu 3, el Titan; que baixa turistes 
a 4.000 metres a veure el Titanic, i el 
nord-americà DSV Limiting Factor, el 
més profund del món, que amb les nos-
tres bateries ha pogut baixar per tercera 
vegada a la Fossa de les Marianes. Molts 
models de submarins que s’estan dis-
senyant actualment portaran les nostres 
bateries.

Carme, hi ha moltes dones que 
siguin pilots de submarí? 
C: Ara mateix hi ha 2 o 3 dones als 
Estats Units i jo. A Espanya, que jo sàpi-
ga, sóc l’única. 
Quina és la motivació que us va empè-
nyer a construir un submarí?
C: Tenir una eina per conèixer els mars 
i oceans, ja que fins ara només s’ha 
explorat un 5%. Contribuir a la salvació 
dels oceans i assolir un repte tecnològic.  

On ha arribat l’Ictineu 3?
C: Hem fet missions arqueològiques 
i d’inspecció d’esculls artificials a la 
Costa Brava. 
P: També a la zona francesa de Niça, al 
Llac di Garda (Itàlia) d’aigua dolça i a la 
depuradora de Sant Feliu, on vam fer les 
primeres proves del submarí. 

Si em submergís ara què sentiria? 
C: Una sensació molt agradable. A 
mesura que anessis baixant canviaria el 
color de l’aigua, el blau s’aniria tornant 
més fosc. Quan arribessis a la foscor ja 
hauries desconnectat del món i tindries 
la sensació d’estar en un altre planeta 
explorant una cosa que ningú ha vist 
abans. 
P: Et sentiries molt lluny del món cone-
gut, a partir de 50 metres tot el que veus 
no és el que estem acostumats a veure 
en documentals.

Com i quan va sorgir la idea de cons-
truir un submarí?
C: El 2004, arrel de l’incident del Pres-
tige, vam veure la necessitat de fer un 
submarí de gran profunditat per inter-
venir i poder fer recerca al fons del mar. 
P: El 2007 vam constituir l’empresa i el 
vam acabar al desembre de 2013. 

Quant anys i quants diners ha costat?
P: 100.000 hores i 3 milions d’euros i 
vam necessitar professionals de moltes 
especialitats. És el submarí més inno-
vador de la seva categoria, molt més 
lleuger i que pot fer fins a 40 quilòmetres 
per sota l’aigua, que és 10 vegades més 
del que poden fer altres submarins.

Totes les peces s’han fet a Sant 
Feliu?
C: La nostra filosofia és el consum de 
proximitat. Els compòsits, els compo-
nents mecanitzats, l’enginyeria elèc-
trica i les parts metàl·liques s’han fet 
a empreses de Sant Feliu, Molins de 
Rei i Martorell. Però un submarí és una 
màquina molt complexa i algunes peces 
només es fabriquen fora.
P: Hem donat feina a moltes empreses 
de Sant Feliu, algunes han estat un any 
treballant per a nosaltres. 

I quin és el vostre model de negoci? 
P: El lloguer del submarí amb pilots, 
enginyers i tot el necessari per fer-ho 
funcionar, la construcció de bateries de 
liti per a vehicles tripulats i no tripulats 
i també ens dediquem a fer enginyeria 
per a empreses i construïm altres sub-
marins.

Per què les vostres bateries són pio-
neres al món?
P: Perquè permeten que els submarins 
tripulats arribin a les màximes profundi-
tats. Són bateries validades per arribar 
a 11.500 m de profunditat i preparades 
per suportar una pressió 1.400 vegades 
més gran que la que hi ha ara. 
C: No només fem bateries per a sub-
marins, també per a vehicles autònoms 

Pere Forés i Carme Parerada  | Socis fundadors d’Ictineu Submarins S.L.

Bateries submarines santfeliuenques per salvar 
els oceans 

El submarí és un vehicle segur?
P: El submarí civil és el vehicle més 
segur que hi ha. En cas d’emergència 
tens 4 dies extra de menjar, oxigen i 
absorció de CO2. A més, el submarí té 
moltes mesures d’autorescat. 
C: El nostre és un submarí civil i pràc-
ticament no hi ha accidents perquè es 
treballa molt a poc a poc i si el temps no 
es bo, no es fa la immersió. Mai es posa 
en risc les persones. El codi és: primer 
les persones, segon el submarí, tercer 
la missió. 

I tots els submarins són grocs com 
el «Yellow Submarine» dels Beatles? 
C: No, hi ha submarins d’altres colors, 
però el groc és el que millor es veu als 
oceans a la nit, és el més fàcil de trobar, 
i per això és el més abundant. 
P: El groc és l’últim color que es perd en 
les profunditats.

El color es perd en les profunditats? 
C: Sí, cert, els rajos no penetren i això 
fa que el color de la roba canviï i gairebé 
tots els colors es tornen de color blau 
fosc. 

M’estan entrant ganes de conèixer 
el fons del mar...
P: Tothom ho hauria de fer, sobre tot 
les persones que prenen decisions 
importants, ja que quan veus vaixells 
nuclears al fons marí prens consciència 
de les devastadores conseqüències de 
les nostres accions. 

Què hi ha de la nostra empremta 
sota l’aigua?  
C: A les profunditats hi ha plàstics i resi-
dus humans allà on vagis, siguin fills de 
pesca, restes de xarxes, vaixells enfons-
ats, trossos de plàstic, contenidors... 
Crec que no hem fet mai cap immersió 
on no haguem vist restes humanes.

Estem a temps de canviar les coses?
C: Si prenem consciència i comencem a 
moderar l’activitat humana al mar, hi ha 
possibilitats que els oceans en regenerin.

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

Pere Forés i Carme Parareda són els socis fundadors de l’empresa santfeli-
cuenca Ictineu Submarins i els creadors i pilots acreditats de l’únic submarí 
tripulat català en actiu, l’Ictineu 3, un dels 10 submarins més profunds del 
món i el segon de la UE. L’empresa, ubicada al polígon industrial El Pla, 
dona feina a una plantilla d’entre 6 i 10 treballadors i treballadores. Recent-
ment ha dissenyat unes bateries pioneres que permeten als submarins tri-
pulats arribar a les màximes profunditats. “Si moderem la nostra activitat al 
mar, encara estem a temps de salvar els oceans”. 

Entrevista d’Ylenia Lasarte

Al magazín El Mirall i als Serveis Informatius 
busquem gent com tu.
Si t’apassiona la ràdio local, inscriu-te a
www.santfeliu.cat/laradioetbusca.
Contactarem amb tu per conèixer les teves 
inquietuds.

Vols col·laborar 
amb nosaltres? 
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DIJOUS 8
18.30 h Bany d’escuma
Lloc: pl. Lluís Companys
20.30 h Concert Festa de
Sant Llorenç
Lloc: Catedral
21.30 h Cinema a la fresca:
Els Increïbles 2
Lloc: pl. Vila
21.30 h Cinema a la fresca:
Capitana Marvel
Lloc: pl. Salut

En cas de pluja les activitats 
es faran a la Sala Ibèria!

DIVENDRES 9
18 h Bitlles tradicionals catalanes
Lloc: pl. Vila
20 h Animació infantil
Lloc: pl. Vila
21 h Sopar a la fresca
Lloc: pl. Vila
21.30 h Ball a la fresca,
amb l’Orquestra Atrium
Lloc: pl. Vila
21.30 h Cinema a la fresca:
Els crims de Grindelwal
Lloc: pl. Llorenç Sans

DISSABTE 10
11.45 h Repic de campanes
Lloc: pl. Vila
12 h Missa solemne de Sant Llorenç i petit refrigeri
Lloc: pl. Vila
13 h Pica-pica en honor dels Llorenç
Lloc: pl. Vila.
17.30 h 3r Torneig de Petanca Sant Llorenç
Lloc: Pistes de petanca San José.
Preus: socis, gratuït, no socis, 2 €
19 h Sardanes, amb la Cobla Rambles
Lloc: pl. Vila
22 h Havaneres i rom cremat, amb el grup Cavall Bernat
Lloc: pl. Vila

PARRÒQUIA
SANT
LLORENÇ

COLLA DE
CAMPANERS
DE SANT FELIUwww.santfeliu.cat

Club de
Petanca
San José

Col·laboradors: 


