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Comiat i
reconstrucció

EditorialActivitats d’estiu

Aquest butlletí especial de coronavirus, inicia el tancament 
d’una etapa de molta incertesa i dolor a la nostra ciutat, 
provocats per la pandèmia i les seves conseqüències. I no 
em refereixo a xifres, sinó a noms propis: els de persones 
que han perdut la vida per la covid-19 i també el d’aquelles 
persones que ens han deixat per altres causes, però a les 
que per la situació de confinament i restriccions, no s’ha 
pogut acomiadar com es mereixien.
 
Sant Feliu homenatjarà al setembre a aquestes persones i fa 
ara una crida a qui hagi perdut algú per culpa del coronavirus, 
perquè s’adreci a l’Ajuntament per a col·laborar amb nosaltres 
a realitzar aquest merescut comiat i homenatge.
 
Però a més de recordar, també cal mirar endavant i el govern 
de la ciutat, des del mateix inici de la desescalada, ja va 
començar a planificar el futur i el procés de reconstrucció 
que ara iniciem, amb l’objectiu de no deixar ningú enrere i 
garantint la participació i el diàleg.
 
Per això, s’ha constituït el Pacte de Ciutat de Sant Feliu, 
que compta amb la participació de persones representants 
de sindicats, comerç i empresa locals, salut comunitària, 
sostenibilitat, i entitats dels àmbits educatiu, esportiu, 
cultural i social; així com de tots els partits amb representació 
municipal. En el marc del Pacte es treballaran mesures de 
consens per vetllar per la reconstrucció de la ciutat, durant 
els propers 18 mesos.
 
La crisi provocada pel coronavirus ha irromput i ha sacsejat 
tot el sistema que fins ara havíem conegut. Un sistema 
global que més que mai ha evidenciat les seves mancances 
i desigualtats. En aquest escenari incert i canviant, sorgeixen 
amb més força reptes com pal·liar els efectes de la crisi 
climàtica, posar les cures al centre de l’economia productiva, 
o la lluita contra les desigualtats entre homes i dones. És una 
necessitat afrontar-los com a societat i com a ciutat. 
 
I davant de tots aquests reptes, hem iniciat una etapa en què 
la solidaritat i el compromís col.lectiu seran determinants. 
Cal ser molt prudents per no tornar enrere i recordar que el 
virus no ha desaparegut i per tant la precaució i les mesures 
de seguretat són fonamentals.

Entre tots i totes cuidem-nos i #cuidemSantFeliu

Fe d’errates: a la pàgina 7 de l’edició 475 d’El Butlletí es feia referència a la votació de la pregunta per a la consulta 
del soterrament. Cal especificar que Ciutadans i Veïns per Sant Feliu hi van votar en contra. 

Lídia Muñoz Cáceres
Alcaldessa

Telèfons
Es pot demanar
informació, suport a la 
tramitació administrativa
i cita prèvia de manera 
telemàtica o telefònica a:

Stop Violència 
Masclista

Oficina d’Atenció Ciutadana

93 685 80 01
Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres,
de 8 a 20 h (a l’agost, de 8 a 14 h)
A/e: oac@santfeliu.cat

Atenció Covid-19

900 666 685
L’Ajuntament de Sant Feliu ha habilitat un número de 
telèfon gratuït per a emergències que puguin sorgir 
especialment a causa de la COVID-19:

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 20 h; i dissabtes i 
diumenges, de 10 a 18 h.

Si pateixes violència masclista o creus
que algú del teu entorn pot estar patint-la, truca’ns.

Som al teu costat

• Telèfon emergències – 112 (24 h)

• Telèfon gratuït d’atenció social COVID-19 –
 900 666 685 (de dilluns a divendres, de 8 a 20 h,
 i el cap de setmana de 10 a 18 h.)

• Policia Local – 93 666 15 43 (24h)

• Institut Català de les Dones – 900 900 120 (trucada) 
671 778 540 (whatsapp)

#ConfinamentSegur    #NoesteuSoles    
#Niunamenys                #Joactuo

Més info a www.santfeliu.cat/estiu

ACTIVITATS
PER A INFANTS
I JOVES

Estiu
a Sant Feliu
2020

Nou canal d'informació
municipal a Whatsapp

626 999 434

 ACTUALITAT · AVISOS · COMUNICATS
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Ciutat

L’Ajuntament de Sant Feliu ha desenvolupat 

diferents accions per contenir la propagació 

de la COVID-19, analitzant les mesures 

de la Generalitat i el Govern de l’Estat, 

per adaptar-les a la realitat local. El 

gruix d’aquestes actuacions portades a 

terme per l’Administració local en l’àmbit 

social, econòmic, preventiu, organitzatiu i 

comunicatiu, entre d’altres, es poden consultar 

en les següents línies del temps.

La versió que podeu consultar en aquestes 

planes és un resum d’algunes de les accions 

dutes a terme, que es pot ampliat al detall a 

www.santfeliu.cat/liniesdeltempsCOVID

01/04
• Decret 1.055/2020: S’autoritza l’aparcament a la zona 

blava per part del conjunt de la ciutadania sense cap 
tipus de cost. 

 
02/04
• Bus urbà gratuït per facilitar la mobilitat dels serveis  

 essencials.
• Primer ple telemàtic de l’Ajuntament de Sant Feliu.
• Creació d’itineraris a peu perquè les persones amb 

trastorns de salut mental puguin sortir de forma segura 
al carrer.

• S’inicia la desinfecció a fons de totes les residències 
de gent gran i persones amb discapacitat de Sant Feliu 
de Llobregat.

03/04
• Nou directori de botigues de la ciutat.
 
04/04
• Noves places d’aparcament gratuït durant el cofïnament.

05/04
• L’Ajuntament de Sant Feliu decreta dol oficial en record 

de les víctimes del coronavirus.

08/04
• Programa especial L’alcaldessa respon sobre el Co-

vid-19 a Ràdio Sant Feliu.

10/04
• L’Ajuntament de Sant Feliu i l’Arxiu Comarcal posen  

en marxa una campanya per documentar la  memòria 
popular de la crisi del coronavirus.

11/04
• Modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020.

14/04
• L’alcaldessa agraeix els esforços dels infants de Sant 

Feliu durant el confinament mitjançant un ban municipal.
• L’alumnat de famílies vulnerables rep dispositius amb 

connectivitat.

18/04
• L’Ajuntament de Sant Feliu es prepara per la propera 

sortida dels nens i nenes al carrer, amb la participació 
del Consell d’Infants.

20/04
• Preparació d’un Pacte de Ciutat per fer front a les con-

seqüències del coronavirus.

21/04
• Augment d’efectius per a la desinfecció i la neteja  viàries 

per fer front al coronavirus.
• Es reparteixen 5.900 mascaretes i diverses tauletes 

amb connectivitat a les residències de Sant Feliu.

22/04
• La Policia Local fa més de 3.800 identificacions durant el 

període de confinament a Sant Feliu.

23/04
• L’Ajuntament lliura roses per Sant Jordi en agraïment al 

personal sanitari.

07/03
• Detecció dels 2 primers casos a Sant Feliu.

11/03
• Suspensió d’activitats culturals i adreçades a gent 

gran.

13/03
• Suspensió de tota activitat pública, d’equipaments es-

portius, centres educatius i mercat de marxants. 
• Suspensió de l’atenció presencial i reforç dels canals 

telefònics i telemàtics. 

14/03
• Tancament de bars, restaurants i zona de lleure de la 

Salut. 
• Suspensió d’activitats de vetlla.
• Declaració de l’estat d’alarma.

15/03
• Tancament de parcs i jardins, zones d’esbarjo infantil, 

esportives o per a la gent gran de la ciutat.

16/03
• Tancament d’equipaments municipals, de centres de 

dia de gent gran i del cementiri municipal.
• Establiment de mesures de teletreball amb el personal 

municipal.

17/03
• Creació de l’espai web www.santfeliu.cat/mesuresco-

ronavirus.
• Pla de xoc social.

18/03
• Constitució de la Comissió de Coordinació Operativa 

per a la prevenció i control de la COVID-19.

19/03
• Pla de xoc econòmic.
• Habilitat un telèfon gratuït d’emergències: 900 666 

685.

24/03
• Tancament CAP El Pla

25/03
• Lliurament a domicili de les targetes moneder a famíli-

es amb menors beneficiaris de beques menjador.

27/03
• Increment en la neteja i desinfecció dels carrers.

28/03
• Oferiment a la Generalitat dels equipaments públics 

per a ús mèdic.

30/03
• Suspensió de les obres privades.

04/05
• Davant l’obligatorietat de l’ús de mascareta al trans-

port públic, Policia Local i Creu Roja en reparteixen 
gratuïtament a diverses zones de Sant Feliu.

05/05
• L’Observatori municipal permet la consulta actualitza-

da de l’impacte de la COVID-19 a Sant Feliu.

06/05
• L’Ajuntament anuncia que no cobrarà la taxa de ter-

rasses a bars i restaurants, que tornen a l’activitat amb 
restriccions i mesures de prevenció.

07/05
• Es crea un directori de botigues que fan enviament a 

domicili.

Del 08/05 al 10/05
• Sant Feliu se suma a El Baix és Cultura, el primer fes-

tival comarcal online amb un centenar d’actuacions en 
directe.

• Sant Feliu celebra unes Festes de Primavera des de 
casa.

11/05
• Es reobren les parades d’alimentació del mercat de 

marxants i es restableix el servei de recollida de mo-
bles i trastos vells.

13/05
• S’inicia la preinscripció del curs 2020-2021.
• S’inicia la campanya ‘Fem créixer l’escola pública’!.

14/05
• Unanimitat del Ple municipal per a l‘impuls d’un Pacte 

de Ciutat per fer front a les conseqüències del corona-
virus.

20/05
• L’Ajuntament habilita el nou web d’habitatge www.

santfeliu.cat/habitatge, amb informació sobre ajuts, 
subministraments, lloguers i hipoteques

25/05
• Sant Feliu entra a la fase 1 del pla de desescalada.

27/05
• Sant Feliu se suma al dol oficial decretat pel Govern de 

l’Estat.

29/05
• L’Ajuntament anuncia que repartirà més de 20.000 

mascaretes entre la població vulnerable.
• Constitució del plenari del Pacte de Ciutat

MARÇ ABRIL MAIG

Què
hem fet

D

D
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Ciutat

Sant Feliu constitueix un Pacte de Ciutat 
per fer front a les conseqüències del
coronavirus

El passat 29 de maig 
va quedar constituït 
en la sessió plenària

El Pacte de Ciutat va néixer amb un grau de consens històric per afrontar de manera unitària els reptes de futur 
a Sant Feliu una vegada finalitzada la fase de confinament. Aprovat per unanimitat en el ple extraordinari del 14 
de maig, el Pacte és la culminació d’una ronda de contactes del Govern amb tots els agents polítics, socials i 
econòmics de Sant Feliu, i del treball conjunt dels i les representants públics. 

El seu desenvolupament té previst avançar en totes les línies d’actuació sempre des d’una perspectiva d’equitat i justícia 
social, prioritzant iniciatives com les ajudes d’emergència, les línies d’ajudes a comerç i empresa o garantir l’accés als 
subministraments bàsics, entre d’altres. En el document d’impuls també s’explicita la necessitat de construir un model 
de ciutat que reforci la salut i les cures, tot vetllant per una ciutat més sostenible, més habitable i més cohesionada. Això 
comportarà el desplegament d’una sèrie d’actuacions que vetllin per tenir cura dels efectes que la crisi de la Covid-19 
pugui generar en l’espai públic i els seus usos.

Un instrument per no deixar ningú 
enrere
Un dels principals objectius del Pacte és garantir i adaptar 
les finances municipals a la nova normalitat i segons les 
noves prioritats que es derivin de la crisi de la Covid-19. En 
paraules de l’alcaldessa, Lídia Muñoz, “hem de repensar i 
redimensionar col·lectivament les accions previstes en el 
Pla d’actuació (PAM) i en el Pla d’inversions del mandat 
(PIM), que estaven pendents d’aprovació, per reorientar-
les i adaptar-les a les noves necessitats arran de la crisi del 
coronavirus”. 

Segons el primer tinent d’alcalde, Oriol Bossa, el Pacte ha 
de convertir-se en una eina per reimpulsar la ciutat en l’àmbit 
socioeconòmic i cívic, “per tal de sortir d’aquesta crisi sense 
deixar ningú enrere, i reactivar l’economia a la ciutat”. 

Aquesta voluntat col·laborativa es plasma en diversos 
objectius que posen en valor el treball conjunt d’actors 
polítics i socioeconòmics per assolir la reactivació de la 
ciutat, a través del compromís, l’acord i la coresponsabilitat 
en els objectius comuns, i la col·laboració amb diferents 
institucions també en l’àmbit comarcal i metropolità.

La sessió plenària constitueix el 
Pacte de Ciutat
El divendres 29 de maig es va constituir el Pacte de Ciutat, 
compost per totes les forces polítiques amb presència al 
consistori, i representants dels agents econòmics i socials 
de la ciutat. La primera reunió dels integrants del Pacte de 
Ciutat, celebrada telemàticament, també tenia com a objectiu 
començar a reactivar la ciutat en l’àmbit socioeconòmic un 
cop finalitzat el confinament.

A la sessió hi van assitir portaveus municipals, diversos 
integrants de l’Equip de Govern i càrrecs directius de 
l’Ajuntament, representants dels sindicats, del comerç i 
l’empresa locals, de salut comunitària, de sostenibilitat, i 
d’entitats dels àmbits educatiu, esportiu, cultural i social. 
Totes elles tenen l’encàrrec de definir la metodologia per 
assolir els objectius del Pacte, així com d’establir un calendari 
en què es treballin les mesures principals a desenvolupar en 
els 18 mesos de durada prevista d’aquest.

Durant la sessió de constitució, es va acordar la divisió 
del treball en 3 comissions temàtiques: 

 1 Comissió de Revitalització Econòmica.

 2 Comissió de Garantia de Drets Bàsics de Ciutadania.

 3 Comissió de Nous Usos de l’Espai Públic i Equipaments.

Aquestes comissions ja s’han posat en marxa. El 4 de juny es 
va celebrar la primera comissió de revitalització econòmica, 
el dia 11 de juny va reunir-se la comissió de garantia de drets 
bàsics de ciutadania, i el 18 de juny va tenir lloc la trobada 
de la comissió d’usos de l’espai públic i dels equipaments. 

Cadascuna de les comissions disposa d’un espai a la 
plataforma Decidim, on cada persona pot fer propostes 
sobre els seus àmbits de treball d’acord amb el document 
de treball inicial.

La metodologia estableix en una primera fase la recollida, 
síntesi i sistematització d’aquestes propostes per part dels 
referents tècnics, que analitzaran i faran el corresponent 
triatge a partir de criteris objectius. Del total d’iniciatives, se 
seleccionaran aquelles consensuades després d’un procés 
deliberatiu, i finalment es debatran en sessió plenaria de la 
Mesa, que es convocarà també via Decidim.

A continuació, es publicarà un primer esborrany de redactat, 
obert a tota la ciutadania, per recollir les seves propostes 
i traslladar-les a les respectives comissions. Aquestes es 

Objectius del Pacte de Ciutat

• Garantir i adaptar les finances municipals a la nova 
normalitat i d’acord amb les noves prioritats que es 
derivin de la crisi de la Covid-19.

• Reimpulsar la ciutat en l’àmbit socioeconòmic i cívic, 
per tal que Sant Feliu superi la situació generada per 
la crisi.

• Avançar amb criteris d’equitat i justícia social, per no 
deixar ningú enrere.

• Construir un model de ciutat que reforci la salut i les 
cures.

• Vetllar per una ciutat més sostenible, més habitable 
i més cohesionada.

• Tenir cura dels efectes que la crisi de la Covid-19 
pugui generar en l’espai públic i els seus usos.

• Liderar la col·laboració amb el sector privat, posant 
en valor el conjunt d’actors polítics i socioeconòmics 
en la reactivació i recuperació de la ciutat, a través 
del compromís, l’acord, la co-responsabilitat i els 
objectius comuns.

• Mantenir l’impuls i la col·laboració institucional en 
l’àmbit comarcal i metropolità.

debatran en sessió plenària de la Mesa, que l’elevarà al Ple 
municipal perquè l’aprovi definitivament en la sessió del 30 de 
juliol. A partir d’aquí s’iniciarà una tercera fase de seguiment 
i avaluació de la implantació d’aquestes propostes. La 
ciutadania podrà seguir en tot moment les diferents fases i 
processos a través de la mateixa plataforma Decidim.

Festes de 
Sant Llorenç 
8, 9 i 10 agost 
de 2020
www.santfeliu.cat
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Soterrament Comunicació

Es reprenen els treballs previs al soterrament i ADIF 
treballa per readaptar el Pla d’Obres al nou calendari

L’Ajuntament crea un espai 
web dedicat al coronavirus

Ràdio Sant Feliu adapta la programació
a l’emergència Covid-19 amb un informatiu 
especial diari i un “Espai infantil” 

Un nou apartat web permet
la consulta de totes les
actuacions portades a terme 
per l’Ajuntament durant
l’estat d’alarma

La crisi sanitària produïda per la COVID-19 a Espanya va 
provocar que a causa de l’estat d’alarma es paralitzessin 
totes les obres públiques que s’estaven executant o pendents 
d’iniciar-se. Així, el soterrament de les vies ferroviàries de 
Sant Feliu ha estat una de les actuacions que veurà la seva 
planificació modificada per aquestes circumstàncies. 
 
Malgrat aquesta situació, ADIF ha informat a l’Ajuntament de 
Sant Feliu que ja treballa a readaptar calendaris i a elaborar 
un pla que s’ajusti a les diferents recomanacions de seguretat 
i salut derivades de la situació actual. L’Ajuntament està 
pendent d’una propera reunió amb ADIF on es presentarà 
el calendari d’obres previst, i de la qual s’informarà a la 
ciutadania.
 
Paral·lelament, ADIF està estudiant conjuntament amb 
Acciona -empresa constructora adjudicatària de les obres-, 
el Pla d’obres a executar properament, condicionat, per 
exemple, a l’adjudicació del projecte de senyalització i 
seguretat ferroviària, que va quedar aturada per l’estat 
d’alarma i que s’espera que aviat es pugui tramitar. 
 

Treballs previs d’adequació 
 
Les actuacions sobre els serveis afectats, com per exemple 
l’adequació de la xarxa d’enllumenat públic afectada pel 

Amb l’objectiu de mantenir puntualment informada la 
ciutadania de Sant Feliu, i coincidint amb l’aparició dels 
primers casos positius de covid-19 al municipi, l’Ajuntament 
va crear un espai web específic dedicat al coronavirus 
i les seves afectacions a la ciutat: www.santfeliu.cat/
mesurescoronavirus. 

L’espai inclou notícies d’actualitat, un llistat dels equipaments 
i serveis afectats per aquesta crisi, un altre sobre la represa de 
l’atenció presencial, instruccions municipals, recomanacions 
sanitàries, enllaços, materials d’interès, informació sobre 
botigues que ofereixen enviament a domicili, una memòria 
d’activitat i indicadors o un apartat d’agraïment a les 
persones que treballen als serveis essencials i que ens 
estan cuidat durant la pandèmia. Aquest espai té una 
actualització constant amb noves informacions d’interès per 
a la ciutadania.

Amb motiu de la situació excepcional provocada per la crisi sanitària del Covid-19, 
Ràdio Sant Feliu va suspendre temporalment tota la programació pròpia amb l’objectiu 
de minimitzar els riscos de transmissió del virus entre persones col·laboradores, 
convidades i treballadores. L’informatiu del migdia, el 105.3 Notícies ha continuat 
emetent-se a l’una del migdia sense redifusió a la tarda i amb una programació 
especial centrada en la covid-19 i les seves afectacions al municipi. L’objectiu de 
Ràdio Sant Feliu és garantir el servei públic i el dret a la informació en una situació 
d’especial necessitat.

A més de l’informatiu, la programació de Ràdio Sant Feliu va incorporar el passat 25 
d’abril un nou espai diari adreçat principalment als més petits i petites de la casa, 
i també a les seves famílies. En el marc d’aquest Espai infantil, creat per fer més 
lleuger el confinament potenciant el valor de la ràdio local com a mitjà de proximitat, 
Ràdio Sant Feliu ha emès, de dilluns a divendres, a les 12 h, continguts per a tots 
els públics com contes i cançons i diversos continguts lúdics o didàctics. El plat fort 
han estat els missatges de felicitació d’aniversari o de sant, les cançons dedicades, 
les composicions pròpies d’artistes de Sant Feliu, missatges d’ànim i agraïment, 
poemes, narració de contes, salutacions, receptes de cuina...

‘Memòria d’activitats i indicadors en el context de l’estat 
d’alarma’ és l’espai web creat per l’Ajuntament que permet 
consultar l’activitat desenvolupada per l’Administració 
local en l’àmbit social, econòmic, preventiu, organitzatiu i 
comunicatiu. Cadascun d’aquests grans apartats inclou el 
seguit de mesures coordinades i adoptades amb la validació 
de la Comissió de Coordinació Operativa Municipal de 
l’Ajuntament, que actua com a Comité d’Emergències per 
a la prevenció i el control de l’impacte del SARS-CoV-2 al 
municipi.

La pàgina es complementa amb un recull d’indicadors 
que reflecteixen l’activitat comunicativa de l’Ajuntament, 
refermant així el seu compromís amb la transparència i la 
informació veraç. Allà hi consten des de les dades d’accés 
al web municipal durant els darrers mesos, fins al nombre 
de notícies publicades o la reformulació de la programació 
de Ràdio Sant Feliu, adaptada a la nova realitat per donar 
resposta a les necessitats informatives i comunicatives 
generades pel virus al municipi.

soterrament, van quedar paralitzades amb l’estat d’alarma 
però es preveu la represa dels treballs durant els propers dies. 
 
D’altra banda, altres obres de serveis afectats com són 
les de canalització i adequació de la xarxa de fibra òptica 
municipal, també es començaran a executar properament. 
 
L’objectiu de totes aquestes adequacions prèvies és preparar 
aquestes infraestructures per a la implantació de l’empresa 
constructora, garantint el funcionament dels diferents serveis 
públics als veïns i veïnes. 
 

Inspeccions prèvies als domicilis 
 
ADIF va contractar l’empresa TÜV SÜD Iberia per a la 
realització d’inspeccions tècniques als edificis situats al 
voltant de les vies del ferrocarril, que s’havien de fer abans 
de l’inici de les obres en l’àmbit ferroviari, i que es van iniciar 
a principis del passat mes de març, però que van quedar 
aturades amb la declaració de l’estat d’alarma per part del 
Govern central del 14 de març. 
 
TÜV SÜD Iberia té previst reprendre aquestes inspeccions 
-que no tenen un caràcter generalitzat sinó que es portaran a 
terme en aquells casos en què ADIF ho consideri tècnicament 
necessari-, tan aviat com sigui possible.
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Ciutat

L’Ajuntament de Sant Feliu es va adherir a la campanya #quedatacasa amb l’etiqueta #joemquedoacasaSantFeliu 
per fer-se ressò de les diferents activitats culturals locals que van acompanyar els dies de confinament. 
#joemquedoacasaSantFeliu és també l’etiqueta que va canalitzat i recollir totes les iniciatives ciutadanes que veïns 
i veïnes de Sant Feliu van publicar de manera espontània a les xarxes socials per compartir els seus moments 
de confinament. Gaudim, ara en format paper, d’una selecció d’aquestes publicacions, i aprofitem per agrair la 
participació a totes les persones que van contribuir que aquests dies des de casa resultessin més agradables i 
enriquidors.

#joemquedoacasaSantFeliu

Tota la informació sobre 
ajuts, subministraments, 
lloguers i hipoteques al 
nou web d’habitatge de 
l’Ajuntament

Habitatge

L’Ajuntament ha habilitat un nou portal d’informació i 
assessorament en matèria d’habitatge on es poden consultar 
des dels ajuts i subvencions previstos durant la crisi de la 
Covid-19 fins al ventall de serveis que presta l’Oficina Local 
d’Habitatge. El web, al qual es pot accedir a través de www.
santfeliu.cat/habitatge, actua com a repositori d’informació i 
també com a mitjà per fer tràmits relacionats amb l’habitatge.

La pàgina permet consultar diferents documents de 
preguntes freqüents sobre habitatge, i incorpora les darreres 
actualitzacions derivades de la crisi de la Covid-19. Aquestes 
inclouen informació unificada de totes les mesures de suport 
de l’Estat, de la Generalitat i locals en matèria de lloguer, 
hipoteques i subministraments energètics bàsics, per 
facilitar-ne l’accés a la ciutadania. 

El portal també facilita el contacte amb l’Oficina Local 
d’Habitatge, que assessorarà a la ciutadania que s’hi 
posi en contacte per poder predeterminar si les persones 
interessades poden ser beneficiàries dels avals anunciats o 
les ajudes al pagament del lloguer. Un cop aquestes estiguin 
habilitades per part de la Generalitat o del Govern de l’Estat, 
l’Oficina assistirà en la seva tramitació a les persones usuàries 
que puguin ser-ne sol·licitants. L’Oficina també ofereix suport 
als llogaters de la Borsa de lloguer municipal en el servei de 
mediació entre persones propietàries i llogateres, que també 
presta fins i tot a aquelles que no tinguin el pis a la Borsa. 
En cas que el propietari accepti, l’Oficina Local d’Habitatge 
farà aquesta mediació, que facilita l’entesa entre les parts 
davant d’alguna discrepància o desavinença, de manera 
professional i amb l’objectiu d’arribar a acords voluntaris. 

La ciutadania pot accedir a través de www.santfeliu.cat/
habitatge a totes les novetats relacionades amb els habitatges 
de protecció oficial i la resta de mesures per facilitar el dret a 
l’habitatge a la ciutadania previstes en el Pla local d’habitatge 

Per a sol·licituds o més informació, poseu-vos en 
contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge:

2017-2022. La Guia de suport a comunitats veïnals i el Servei 
d’intermediació en deutes, adreçat a persones o famílies 
que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris, 
complementen l’oferta d’informació i serveis continguts en 
el nou portal.

Ampliació del Servei de Mediació

A més, l’Oficina Local d’Habitatge continua posant a 
disposició de persones llogateres i propietàries el servei de 
mediació local, que s’ha ampliat a tota la població, malgrat 
que no es tingui el pis a la Borsa municipal d’habitatge. 

Aquest servei facilita l’entesa entre les parts davant d’alguna 
discrepància o desavinença, de manera professional i amb 
l’objectiu d’arribar a acords voluntaris. 

habitatge@santfeliu.cat

627 81 35 83
(de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h.
i dimarts i dijous de 16 a 18.30 h.) 

661 87 51 26 
(de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h.
i dilluns i dimecres de 16 a 18.30 h.)

Al mes de setembre l’Ajuntament celebrarà un acte d’homenatge a les persones que han perdut 
la vida a causa de la Covid-19, en el que també hi haurà un sentit record per totes aquelles 
persones que ens han deixat per altres causes durant aquests mesos, però a les que per la 
situació de confinament i restriccions, no hem pogut acomiadar com es mereixien.
 
L’Ajuntament fa una crida a qui hagi perdut una persona estimada a causa de la pandèmia per 
a que es posi en contacte mitjançant el correu alcaldia@santfeliu.cat i deixi les seves dades. 
Necessitem de la seva col·laboració per realitzar aquest acte de reconeixement amb la màxima 
informació possible de les persones que malauradament ja no són amb nosaltres, i comptar amb 
la participació dels seus familiars i amistats.

COL·LABORA AMB L’HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL CORONAVIRUS A SANT FELIU
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Ajuts econòmics Ajuts socials

El 17 de març es va anunciar una bateria de mesures socials per garantir el benestar de la 
ciutadania de Sant Feliu. Les actuacions previstes en aquest Pla local de xoc social s’han 
desenvolupat i ampliat en els darrers tres mesos, de manera complementària a aquelles 
iniciatives impulsades pel Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya. El Pla inclou tres 
eixos d’actuació:

L’Ajuntament activa diverses mesures per 
minimitzar l’impacte econòmic i social del 
coronavirus
L’Ajuntament va activar el 19 de març un Pla de xoc econòmic per fer front a 
les conseqüències de la crisi del coronavirus, amb impacte directe tant en les 
famílies com en el comerç i l’activitat econòmica.

PRIMERES LÍNIES DE SUBVENCIÓ A L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Garantir les necessitats
bàsiques al col·lectiu de la gent 
gran sola:
1. S’ha ampliat el Servei de Teleassistència (SAT).

2. S’han entregat àpats a domicili per a les persones 
usuàries del menjador social per a gent gran.

3. S’han fet trucades a les persones grans vulnera-
bles que són usuàries dels serveis de l’Ajuntament 
per detectar les seves necessitats.

Garantir l’alimentació i atenció 
d’infants i persones vulnerables
1. A les famílies que tenen infants de primària amb 

beca menjador íntegrament atorgada pel Consell 
Comarcal, se’ls ha fet arribar Targetes Moneder 
amb l’equivalent econòmic a la beca, per poder fer 
la compra.

2. Les famílies que tenen infants de primària amb 
beca menjador, amb una aportació extra per part 
de l’Ajuntament, a més de la Targeta del Consell 
Comarcal han rebut assessorament telefònic de 
l’Ajuntament per explicar l’operatiu desplegat en 
diversos supermercats de la ciutat, per tal que 
poguessin fer la compra tan sols mostrant el seu 
DNI.

3. Les famílies que tenen infants amb beca menjador 
a les escoles bressol municipals han rebut asses-
sorament telefònic de l’Ajuntament per explicar 
l’operatiu desplegat en diversos supermercats de 
la ciutat, per tal que poguessin fer la compra tan 
sols mostrant el seu DNI.

4. S’ha garantit l’alimentació de 360 persones en situ-
ació de vulnerabilitat, i s’han gestionat 85 ajudes 
directes a famílies vulnerables.

5. S’han atès 776 trucades a través de la línia d’Aten-
ció Social COVID 900 666 685, habilitada per 
l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir el submi-
nistrament d’aliments, productes de farmàcia i 
d’higiene per a col·lectius de risc que no disposen 
de xarxa familiar i/o social. 

Garantir l’atenció als casos de
violència masclista:
1. S’ha posat en marxa un recurs d’urgència per 

protegir la derivació de les víctimes de violència 
masclista. 

2. El Servei Integral per a Dones (SIAD) està oferint 
assistència telefònica a totes les dones que tenien 
concertada cita prèvia.  

3. La Policia Municipal continua desenvolupant les 
seves funcions i vetllant per respondre de manera 
immediata totes les alertes que es puguin produir.

4. Telèfon d’atenció a les víctimes de violència mas-
clista: 900.900.120

Pla local de xoc social

Pel que fa a les mesures econòmiques, s’ha establert un incre-
ment de 200.000 euros a les ajudes vinculades al Pla de Res-
cat Social, per a famílies i/o persones en situació de risc, i una 
dotació de 200.000 euros -ampliables segons les necessitats- 
per a una nova línia d’ajut per al comerç i l’activitat econòmica.

També hem establert unes mesures fiscals com la moratò-
ria i flexibilització dels pagaments d’impostos, taxes i preus 
públics municipals, o la compensació de quotes pels serveis 
municipals no prestats durant el període de l’Estat d’Alarma 
(escoles bressol, escola de música, estadi d’atletisme, etc).

Oriol Bossa i Pradas
1r Tinent d’alcalde
Regidor d’Hisenda

Hem fet front a 
l’emergència social 
i econòmica

Fins a 1000 € de 
subvenció per 
persones en situació 
d’atur (o RETA) que 
s’estableixen com a 
autònomes per a la 
posada en marxa o 
represa d’una activitat 
econòmica a Sant 
Feliu.

Fins a 4000 € (1000 € 
variables en funció de 
la vulnerabilitat de la 
persona contractada) 
de subvenció per 
empreses de menys 
de 50 treballadors, 
per a la contactació 
o reincorporació de 
manera indefinida de 
persones en situació 
d’atur de Sant Feliu.

• Exempció de pagament 
de la taxa de terrasses 
a bars i restaurants 
durant 2020 (total de 
120.000 €). 

• No cobrament o 
devolució d’ofici de 
les taxes o cànons 
vinculats a l’activitat 
econòmica, si aquesta 
no s’ha pogut realitzar.

• Modificació del 
calendari fiscal per 
facilitar el pagament 
dels impostos.

Desenvolupament, 
dins del Pacte de 
Ciutat, d’un projecte 
de “moneda local”, 
que en cap cas 
substitueix les 
monedes oficials, per 
dinamitzar el comerç, 
aportant liquiditat en 
temps de crisi, i per 
lluitar contra l’exclusió 
social, promoure un 
consum sostenible 
de proximitat (Km. 0) 
i fomentar l’economia 
circular.

La irrupció de la covid-19 ha suposat una crisi sanità-

ria que ha posat en risc la salut de les persones i que 

ha comportat greus conseqüències en les economies 

de les famílies, com queda demostrat per les xifres. El 

nombre de persones en situació d’atur a Sant Feliu ha 

augmentat en 535 persones entre els mesos de febrer i 

juny de 2020, i s’ha incrementat la taxa d’atur en un 2,3 

punts en aquest període.

D’altra banda, des del març el nombre d’expedients de 

regulació temporal d’ocupació realitzats per empreses 

de la ciutat ha estat de 462, amb 3.584 persones treba-

lladores afectades. Des de l’Ajuntament s’ha impulsat 

un pla de xoc econòmic fer front a aquestes conseqüèn-

cies, que té com a primeres mesures reals les següents 

línies de subvenció a l’activitat econòmica. 
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Ciutat Comerç
L’Ajuntament posa en marxa una campanya 
de dinamització del comerç local

‘Ara et toca a tu: Gràcies!’, Sant 
Feliu se suma al reconeixement del 
comerç de proximitat
L’Ajuntament ha volgut llançar un missatge d’agraïment als 
comerciants del municipi que durant aquest temps de crisi 
sanitària han demostrat la seva importància en el teixit no 
només econòmic, sinó també social, abastint la ciutadania. 
Per aquest motiu Sant Feliu es va adherir a la campanya 
impulsada per la Diputació de Barcelona ‘Ara et toca a tu: 
Gràcies!’, en un acte virtual celebrat el diumenge 10 de 
maig dins el marc del tradicional reconeixement al comerç 
local de les Festes de Primavera, que enguany ha premiat la 
trajectòria dels establiments Tintoreria Marcos i Alimentació 
Toscano. 

#cuidemSantFeliuBenvolgudes, benvolguts, Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i amb la col·labora-

ció de la Xarxa Santfeliuenca de voluntariat, hem volgut fer arribar 2 

mascaretes a totes les persones majors de 65 anys de la nostra 

ciutat, que són un dels col·lectius considerats de més risc davant de 

la pandèmia que estem vivint.Com bé sabreu, el Govern de l’Estat va decretar fa uns dies la obli-

gatorietat de portar la mascareta sempre i quan no es pugui garantir 

el distanciament social de mínim 2 metres. Davant d’aquesta 

mesura, l’Ajuntament va decidir posar el seu gra de sorra per ajudar 

al col.lectiu de la gent gran en el compliment d’aquesta norma.

Finalment, com no pot ser d’altra manera, volem fer arribar un sentit 

condol en nom de tot el consistori, a les persones que han perdut 

algun ésser estimat, així com un missatge d’escalf i de suport a tots 

i totes.

Junts i juntes superarem aquesta crisi!Cordialment,

Lídia Muñoz L’alcaldessa

 1 Netegeu-vos les mans amb aigua i sabó.
 2 La tira metàl·lica ens indica la part superior 

de la màscara.
 3 Enganxeu amb cura les bandes elástiques 

darrere de les orelles.
 4 Tireu cap avall la part inferior de la màscara, 

procurant que us cobreixi el nas, la boca i la 

barbeta.

 5 Intenteu evitar tocar la màscara mentre la 

porteu. Si ho feu, netejeu-vos les mans 

immediatament després.  6 Per treure la màscara, desemmotlleu les 

bandes de darrere les orelles. 7 Eviteu tocar la part frontal de la máscara, 

  pot estar contaminada. 8 La duració de la mascareta quirúrgica depen-

drà de l’aspecte general i si s’ha humitejat.

COM S’UTILITZA LA MASCARETA?

Oriol BossaPrimer tinent d’alcaldia

L’Ajuntament de Sant Feliu reparteix més de 20.000 
mascaretes entre col·lectius de risc i infants

El Ple municipal va aprovar per unanimitat en la sessió extraordinària del 14 de maig una moció de la Junta de Portaveus 
per desplegar una campanya de dinamització del comerç local dins de l’any 2020 per superar la crisi de la Covid-19. 
Aquesta està basada en el model de moneda local i amb eines tecnològiques associades per a la seva fàcil implementació 
a mòbils i tauletes, per fer-la accessible de manera senzilla a la ciutadania. La campanya de revitalització i dinamització del 
comerç local també es desenvolupa a través del Pacte de Ciutat i fomentant les reunions participatives amb representants 
del comerç local per tal de recollir aportacions, potenciar la seva adhesió i implicació en el desplegament i consolidació. A 
més, fomenta que els comerciants locals disposin d’eines digitals de compra telemàtica i de sistemes de repartiment als 
domicilis, mitjançant la coordinació, interoperatibilitat i recerca aplicativa en la seva implantació.

GRÀCIES 
COMERC 

DE PROXIMITAT
COMERC 

DE PROXIMITAT

GRÀCIES 
COMERC 

DE PROXIMITAT

GRÀCIES 

La campanya té per objectiu potenciar i reforçar el comerç 
local, ajudar-lo a recuperar-se del gran impacte arran de la 
Covid-19, i conscienciar la ciutadania de la importància de 
comprar en aquests establiments. ‘Ara et toca a tu: Gràci-
es!’ s’ha complementat amb el desenvolupament d’altres 
iniciatives per part de l’Ajuntament com la creació d’un 
directori de botigues que fan enviament a domicili. Aquest 
espai virtual ajuda a la difusió del comerç local de proxi-
mitat, fonamental per al bon funcionament social de Sant 
Feliu. També s’han habilitat diversos espais de consulta i 
tramitació d’ajuts per a persones autònomes i PIMES, que 
ofereixen diferents administracions, als quals poden accedir 
a través de l’espai habilitat al web municipal.

En els passats dies l’Ajuntament, gràcies a la col·laboració 
amb la Xarxa Santfeliuenca de voluntariat, va continuar 
garantint el subministrament de material de protecció a 
persones i col·lectius vulnerables que, per diferents motius, 
poden tenir dificultat per accedir-hi. Un d’aquests grups 
l’integren les més de 9.000 persones majors de 65 anys, 
que a començaments de juny van rebre al seu domicili dues 
mascaretes quirúrgiques per persona.

Els casals d’infants disposaran també d’un estoc d’apro-
ximadament 1.000 mascaretes, reutilitzables i adaptades 
a la fesomia dels més petits, per als nens i nenes que s’hi 
inscriguin. L’Ajuntament preveu igualment el repartiment de 
mascaretes als equipaments municipals per a aquelles per-
sones que hi acudeixin i no en disposin. Un altre col·lectiu 
que rebrà aquest material l’integren les persones ateses per 
Serveis Socials.

Més de 12.500 unitats de material 
sanitari repartit des de l’inici de la 
crisi
Una de les prioritats de l’Ajuntament ha estat la de facilitar 
materials de protecció a la població per contenir la malaltia 
i garantir la seguretat al municipi. Com a mesura comple-
mentària també s’ha garantit en tot moment la cobertura 
amb equips de protecció per al personal propi dels serveis 
municipals.
 
Un dels principals elements de protecció han estat les mas-
caretes, de les que l’Ajuntament ha repartit més de 9.000 
unitats, distribuïdes en diferents espais:

• Comerços
• Residències de gent gran i persones amb discapacitat
• Centres de formació per a persones amb discapacitat i 

escoles
• Bancs d’aliments
• Entitats de lleure i voluntariat
• Serveis gestionats per empreses
• Mercat de marxants
 
En total, s’han distribuït més de 12.500 unitats entre els 
diferents materials de protecció (mascaretes, pantalles faci-
als, guants, bates d’un sol ús, gel hidroalcohòlic) al llarg de 
l’estat d’alarma, amb càrrec a les arques municipals, i cal 
afegir-hi la distribució d’altres elements com les mascaretes 
proporcionades pel Govern central a les parades de trans-
port públic.
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Ciutat Ciutat
Els makers de Sant Feliu, solidaritat en 3D  La solidaritat ciutadana de la Xarxa 

Santfeliuenca fa front al coronavirus

La crisi sanitària ha esdevingut també una oportunitat per 
a la solidaritat ciutadana a Sant Feliu. Un dels casos més 
destacables ha estat la tasca desenvolupada pel Club de 
Makers del municipi, una iniciativa de treball i aprenentatge 
gestionada pel programa Sant Feliu Innova de l’Ajuntament, 
que ha impulsat la fabricació i distribució d’instruments 
sanitaris.
 
Quan a l’inici de l’estat d’alarma es va detectar una preocu-
pant manca de material sanitari per poder afrontar la crisi, 
aquest grup va començar a organitzar-se per poder fabri-
car les palanques que necessiten els respiradors que es 
fan servir a les UCIs dels hospitals. La fabricació d’aquest 
material, que es realitzaria amb les impressores 3D de què 
disposa Co-Innova LAB a la Torre del Roser, es portaria a 
terme de manera conjunta amb la iniciativa coronavirus-
makers.org, xarxa mundial formada per metges, enginyers 
i makers, de la qual santfeliuenc Daniel Cruz és el coor-
dinador a tot Catalunya. Després que Sanitat no aprovés 
aquests respiradors, el Club va començar a fabricar viseres 
protectores per a personal sanitari.

A partir d’aquell moment Co-Innova LAB es converteix en 
un dels nodes de coronavirusmakers, on es reben, desin-
fecten, munten i distribueixen aquestes viseres, amb la 
col·laboració de persones voluntàries de la Xarxa Santfe-
liuenca. Aquest equipament que l’Ajuntament va posar a 
disposició dels makers ha esdevingut des d’aleshores un 
centre logístic de referència a tot el Baix Llobregat. Des 
del 27 de març que va iniciar la seva activitat i fins al 29 de 
maig s’han distribuït més de 13.000 viseres protectores a 

La Xarxa Santfeliuenca és un projecte solidari de suport i 
informació que va néixer des de l’iniciativa ciutadana per 
fer front als efectes de la Covid-19. Aquesta eina de suport 
mutu i de solidaritat popular, organitzada des de l’autoges-
tió, ha desenvolupat en els darrers tres mesos un nombre 
creixent d’activitats que van des de la confecció de dispo-
sitius protectors fins al suport psicològic, gràcies a la tasca 
de les persones que hi ha treballat de manera voluntària i a 
la col·laboració de l’Ajuntament i Creu Roja.

Un dels primers serveis que va oferir la Xarxa va ser la 
confecció de materials de protecció a través d’un grup de 
persones que els ha confeccionat des de casa seva. Això 
ha estat possible gràcies als materials donats per diferents 
comerços locals, i que diferents clíniques dentals han posat 
a disposició de l’organització els seus equipaments per 
poder-los esterilitzar. En total s’han repartit prop de 1.000 
mascaretes d’adults, 350 mascaretes infantils, 500 gorres 
i 700 bates impermeables a equipaments com l’Hospital 
infantil Sant Joan de Déu, l’Hospital de Sant Boi, l’Hos-
pital de Bellvitge, l’Hospital Moisès Broggi, la Residència 
Falguera, la Residència Vitalia, la Residència La Mallola, la 
Residència Mediterrània, el SAD de Sant Feliu o la Residèn-
cia Llars Mundet.
 
Aquest material s’ha centralitzat a la seu del CAU, local 
que l’entitat ha cedit com a magatzem, i que posteriorment 
s’ha distribuït d’acord amb les necessitats detectades entre 
centres sanitaris que ho sol·licitaven, persones vulnerables, 
botigues, comerços, parc agrari, empreses de neteja i resi-
dències. La col·laboració de la Xarxa també ha esdevingut 
cabdal per a la fabricació de pantalles protectores que 
porta a terme el Club de Makers a la Torre del Roser.

L’assistència a domicili ha estat també una de les activitats 
pioneres d’aquesta iniciativa. Gràcies a una xarxa de volun-
tariat presencial formada en prevenció de riscos sanitaris 
i, en coordinació amb la Creu Roja de la ciutat, s’ha donat 
assistència en l’abastiment d’aliments, farmàcia i altres 
necessitats a persones vulnerables.

La Xarxa també ha treballat en iniciatives de suport emocio-
nal, amb la col·laboració de professionals que han ofert els 
seus serveis de forma gratuïta. Aquest tipus d’assistència 
també ha previst la gestió conjunta amb l’Ajuntament de 
dispositius electrònics perquè la gent gran confinada a les 
residències pugui comunicar-se amb les seves famílies.

Altres serveis que la Xarxa ha ofert en les darreres setma-
nes han estat l’assessorament laboral i legal amb persones 
voluntàries especialitzades o un banc del temps, gràcies 
a la col·laboració de l’Associació Coopera Sant Feliu. La 
iniciativa ha mantingut una presència activa i continuada a 
les diferents xarxes socials i els serveis de missatgeria ins-
tantània des dels quals, a banda d’oferir informació, s’ha fet 
una crida permanent a la col·laboració ciutadana en general 
i a la donació de materials en particular. La Xarxa preveu 
poder continuar desenvolupant la seva activitat, i demana 
entre d’altres caixes d’emmagatzematge per als materials 
rebuts, velcro i rotlles de plàstic per fer bates, tela de cotó 
o gomes elàstiques. També preveu la donació de tauletes, 
telèfons mòbils i ordinadors per facilitar la comunicació amb 
els i les pacients, i per a alumnat sense recursos. Les perso-
nes interessades a aportar aquests i altres materials poden 
fer-ho enviant un correu electrònic a l’adreça xarxasantfeli-
uenca@gmail.com.

El col·lectiu d’innovació ciutadana ha participat en diverses iniciatives per fabri-
car i distribuir des de respiradors fins a equips de protecció a hospitals, resi-
dències o comerços.

Aquesta iniciativa popular ha desenvolupat diferents activitats solidàries i de 
suport mutu gràcies al creixent nombre de ciutadans i ciutadanes que hi ha 
participat.

diferents centres sanitaris de la regió. Aquestes pantalles 
han arribat, entre d’altres destinacions, a l’Hospital Moisès 
Broggi, l’Hospital de Bellvitge, residències de gent gran del 
Baix Llobregat o el Col·legi d’Odontologia de Barcelona. 
El Club de Makers també ha fabricat i distribuït fins a 155 
viseres per als comerços de Sant Feliu.

Fotografies: Raül Clemente Molina
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EsportsCiutat
L’Ajuntament activa un 
nou servei d’informació 
a través de WhatsApp 

L’Ajuntament facilita 
la connectivitat de 80 
famílies 

L’esport santfeliuenc, en plena forma tot i el 
confinament

Entitats i solidaritat,
un equip de primera

Pas a pas cap a la nova 
normalitat

La ciutadania disposa des del mes de maig d’un nou servei 
gratuït d’informació de servei públic a través de l’aplicació 
de missatgeria instantània WhatsApp, que ja suma més 
de 1000 persones usuàries. L’Ajuntament envia a través 
d’aquest canal notificacions sobre actualitat municipal, 
comunicats urgents o incidències, entre d’altres informa-
cions. L’Ajuntament ha adquirit 80 routers inalàmbrics de con-

nexió wifi que ha lliurat a famílies vulnerables de la 
ciutat, juntament amb 80 targetes SIM que han estat 
donades per l’operadora Vodafone. L’objectiu d’aques-
ta iniciativa és garantir l’accés a internet dels infants 
i joves més vulnerables, d’acord amb les necessitats 
detectades per cada centre, per tal que disposin de 
les mateixes oportunitats d’aprenentatge i hagin pogut 
seguir les activitats del seu centre escolar fins a final de 
curs. Així mateix, l’Ajuntament ha recollit els dispositius 
que cada centre educatiu ha proporcionat i els ha distri-
buït també als domicilis de les famílies.

D’altra banda, a principis de juny van arribar 30 ordi-
nadors reciclats i en bon funcionament procedents de 
l’entitat Solidança i adquirits per l’Ajuntament. Solidan-
ça és una entitat sense ànim de lucre que cerca fórmu-
les innovadores que permetin aportar noves propostes 
d’integració sociolaboral per a col·lectius en risc d’ex-
clusió i ofereix serveis de qualitat vinculats a la gestió 
integral de residus i a l’economia circular. Aquests ordi-
nadors es van posar al servei de les escoles per poder 
gestionar des de l’Ajuntament la seva cessió a aquells 
alumnes que no han rebut la dotació de la Generalitat, 
de cara a l’estiu i a l’inici del nou curs.

La crisi sanitària de la Covid-19 no ha aturat les tasques de 
foment i impuls de l’activitat esportiva a Sant Feliu. Durant 
els períodes d’estat d’alarma i confinament, l’Ajuntament 
ha mantingut el contacte amb tot el teixit esportiu de la 
ciutat, treballant conjuntament en àmbits com prevenció de 
riscos, manteniment d’equipaments i preparació del retorn 
a la nova normalitat per part de la ciutadania, garantint sem-
pre una comunicació transparent i transversal.

Una de les primeres mesures del Govern al mes de març 
per tal de minimitzar les afectacions va ser clausurar tant 
equipaments com activitats esportives. Aquesta aturada 
s’ha acompanyat d’un seguiment exhaustiu de l’estat de les 
instal·lacions per minimitzar les afectacions en el retorn. A 
partir d’aquí, una vegada s’han reprès progressivament els 

Més enllà de les tasques que l’Ajuntament ha desenvolupat, 
les entitats han estat disponibles en tot moment oferint els 
seus recursos per ajudar la població. Moltes d’elles han 
desenvolupat activitats, reptes o records a través de les 
xarxes socials, omplint-les de contingut i oferint un inesti-
mable suport als santfeliuencs i santfeliuenques durant el 
confinament.

Aquesta solidaritat també ha arribat en forma de dona-
tius com el del Santfeliuenc FC, que ha col·laborat en la 
compra de lots d’alimentació familiar urgent per a la Creu 
Roja. L’Ajuntament en general i els santfeliuencs i santfeli-
uenques en particular expressen el seu agraïment a totes 
aquestes entitats pel compromís mostrat amb la societat, 
que un cop més va més enllà de la mera pràctica esportiva. 

En aquestes primeres setmanes d’avanç en fases, molts 
veïns i veïnes de Sant Feliu han aprofitat per recuperar 
l’activitat esportiva. El Parc de Collserola i l’entorn del riu 
Llobregat han estat alguns dels espais destacats on mol-
tes persones han aprofitat per reprendre l’activitat física, 
sempre respectant les mesures por protegir no només les 
persones, sinó també el medi ambient.

Les entitats també han donat el tret de sortida per retornar 
a la nova normalitat treballant en la programació dels casals 
d’estiu, tot i ser conscients que l’oferta esportiva estarà 
supeditada a la protecció de la salut i a la normativa sani-
tària de cada moment. En aquest sentit cal destacar també 
l’obertura de la Piscina de l’Escorxador el dia 24 de juny 
amb les restriccions pertinents.

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!
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Piscina de l’Escorxador
Data d’obertura: 24 de juny

*Consulta les bases detallades a axa.es/promociones i a NED/Campañas

Fins a un 20%
de descompte*

El teu metge
online

Cobertura dental 
gratuïta

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

Segueix aquestes instruccions i dóna’t d’alta:

Nou contacte

Nom

afegir telèfon

Comunicació
Ajuntament

Alta

1. Guarda en la teva agenda de 
contactes el telèfon

 626 999 434 amb el nom 
Comunicació Ajuntament

2. Envia un missatge per 
WhatsApp amb la paraula 
Alta

3. Respon sí al missatge
 de conformitat de gestió
 i protecció de les teves 

dades 

Venda anticipada d’entrades a www.elcomplex.cat

serveis de manteniment, l’Ajuntament ha aprofitat per dur 
a terme reparacions que requerien aturades per ser exe-
cutades. Per poder anar recuperant gradualment l’activitat 
també s’han treballat, de manera supeditada al pla estatal 
de desescalada i a la fase de represa, els terminis per fer 
efectiu aquest retorn, que s’està portant a terme amb les 
degudes restriccions i mesures de seguretat. 

La situació d’excepcionalitat ha requerit igualment un rea-
justament pressupostari, per tal d’adaptar aquelles inver-
sions que estaven previstes en l’àmbit esportiu i que final-
ment no s’han portat a terme. Les corresponents partides 
pressupostàries s’han redreçat cap a accions de caire 
social, per tal de pal·liar els efectes que està causant la 
Covid-19 a la ciutat.
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Post COVID-19 amb justícia social

La gent de Sant Feliu en Comú Podem a l’Ajuntament, davant 
d’una crisi descomunal, hem respost a primera línia des del 
primer minut. Ara treballem per dissenyar una sortida de la 
situació perquè no paguem les de sempre. 

Cal recordar com s’actuà a la crisi del 2008. Dues reformes 
laborals i la reforma exprés de l’article 135 de la Constitució. 
Milers de famílies sense llar i les treballadores al pou de 
l’atur i la precarietat. Un “Govern dels millors” retallant 
brutalment serveis públics i una pujada del 100% de les 
taxes universitàries, situant Catalunya a la cua d’Espanya. 
Tot amb el suport de totes les dretes, d’allà i d’aquí, per 
salvar bancs i no persones.

En aquesta pandèmia ha quedat clar qui i què és 
l’imprescindible per la vida; les treballadores de la sanitat, 
de les cures, del camp, dels transports, del comerç i tantes 
d’altres, són les que mantenen la xarxa de suport a la 
vida. L’economia real és això; la suma de fils, prims i dèbils 
per separat, que formem la classe treballadora i el nostre 
esforç diari per crear juntes aquesta xarxa indestructible 
de vida, enfront de l’especulació, l’extracció de rendes, i els 
interessos econòmics d’una minoria, que són el patiment i 
mort de la majoria.

Hem comprovat certes dimensions de la crisi climàtica 
que tenim a sobre; el virus ha castigat més les zones més 
contaminades, i, alhora, hem vist com es recuperen l’aire i la 
natura quan els donem un respir. Hem de canviar la manera 
de produir, de consumir i de moure’ns per tal de no tornar 
a la situació anterior com si res no hagués passat. Hem de 
caminar cap a una nova fraternitat ampliada, entre éssers 
humans i entre aquests i el planeta. Ens hi va la vida.

Existeix una gran distància entre les solucions que des del 
Gobierno Progressista de l’Estat espanyol s’estant donant 
i les que un hipotètic gobierno amb programa neoliberal 
hagués donat. Un Gobierno que posa l’economia al servei 
de les persones; estenent la moratòria d’hipoteques, de 
contractes de lloguer; impulsant ERTOS per mantenir llocs 
de treball i empreses, amb l’augment de beques més gran 
de la darrera dècada, que s’ha de completar amb una gran 
rebaixa de les taxes, i aprovant l’històric ingrés mínim vital

Els governs locals necessitarem més suport i eines per 
atendre les ciutats resultants d’aquesta crisi. Obtenir suport 
de les altres administracions  i  assolir consensos de ciutat, 
són objectius prioritaris. Des de Sant Feliu en Comú Podem 
hem impulsat el Pacte de Ciutat per treballar una sortida 
justa a la pandèmia i la crisi, perquè volem una ciutat 
on esdevingui  una realitat aquell bell lema: “de cadascú 
segons les seves capacitats, a cadascú segons les seves 
necessitats”. 

www.santfeliu.cat/erc

L’opinió

Fer costat a la ciutat

Per a una ciutat com la nostra, tenir un teixit comercial viu 
i dinàmic és de vital importància, i per això la dinamització 
del comerç local és i serà una prioritat del Govern municipal. 
Dels 865 establiments de Sant Feliu, 509 (el 58,8 %) han 
hagut de tancar totalment l’activitat, i 162 (el 18,8 %) han 
treballat parcialment. El 77,6% dels comerços de Sant Feliu 
han vist afectada la seva activitat en major o menor mesura. 
L’abast d’aquesta crisi és d’una dimensió extraordinària, i 
caldran mesures extraordinàries per donar-hi resposta.

El Ple municipal extraordinari va aprovar per unanimitat el 
desplegament d’una campanya de dinamització del comerç 
local en aquest 2020 que permeti la revitalització del comerç 
després de la crisi de la COVID-19. La base d’aquesta 
campanya volem que sigui la creació d’una moneda local que 
es pugui fer servir en dispositius mòbils, i esdevingui una eina 
que incentivi els nostres conciutadans a adquirir productes 
en el comerç local. Aquesta moneda ens permetrà aportar 
liquiditat en temps de crisi, lluitar contra l’exclusió social, 
promoure un consum sostenible de proximitat (quilòmetre 
zero) i fomentar l’economia circular.

També s’han fet accions informatives, com ara la difusió 
de materials divulgatius sobre el règim d’ajudes, i atenció 
especialitzada telefònica i telemàtica a autònoms i empresaris 
en la tramitació de les diverses ajudes a sol·licitar a les 
diferents administracions.

Hem fet accions de tipus fiscals amb un gran impacte 
econòmic, com és no cobrar la taxa d’ocupació de via 
pública; no cobrar o retornar d’ofici les taxes o cànons 
vinculats a l’activitat econòmica si aquesta no s’ha pogut 
portar a terme; modificar el calendari fiscal per facilitar el 
pagament dels impostos; i estem estudiant eximir la taxa 
de recollida de residus comercials als comerços pel període 
d’inactivitat.

Vam aprovar les bases i la convocatòria de subvencions 
destinades a PIMES de Sant Feliu per a la contractació 
de santfeliuencs en situació d’atur, adaptades a la crisi 
originada per la COVID-19, així com les bases i convocatòria 
de subvencions destinades a persones en situació d’atur 
que s’estableixen com a autònomes per la posada en marxa 
d’una activitat econòmica a Sant Feliu, també adaptades a la 
crisi originada per la COVID-19.

Manuel Leiva
Portaveu del Grup Municipal
Sant Feliu en Comú Podem

Bernat Dausà
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

www.santfeliu.cat/santfeliuencomupodem

Ciutat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat vol agrair, mitjançant aquest recull fotogràfic, 
la feina i dedicació de diferents col·lectius de la ciutat que han lluitat i segueixen fent-ho 
contra la Covid-19. Centres d’Atenció Primària, Policia Local, Makers, Creu Roja, Servei de 
Neteja, Comerç, UME, Xarxa Santfeliuenca, Agrupació Defensa Forestal,Servei d’Atenció 
a la Dona...

Fotografies: Raül Clemente Molina

Gràcies per cuidar-nos! 

Consulta el recull fotogràfic sencer
a www.santfeliu.cat/gracies 21
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Nuestra sociedad desconocía las gravísimas consecuencias 
de una pandemia. Miles de personas no han tenido 
despedida ni en vida ni en la muerte de sus seres queridos. 
Miles de profesionales de la sanidad y de otros servicios 
especiales han luchado y arriesgado hasta con su propia 
vida. Todo este inmenso dolor y sacrificio continúa exigiendo 
responsabilidad individual y colectiva.

Sin haber terminado la crisis sanitaria, estamos de lleno en 
otra profunda crisis económica, social y política de enormes 
exigencias y prioridades.

En nuestra ciudad, los grupos municipales, las organizaciones 
sociales y empresariales hemos unido esfuerzos en un 
PACTO DE CIUDAD que ha de conseguir amortiguar los 
problemas para personas, familias y del tejido comercial y 
empresarial.

Nuestro Ayuntamiento lideró propuestas y consiguió 
resultados muy relevantes en la crisis anterior. Es por tanto 
importante continuar aquellas experiencias.

En diciembre de 2012 se creó la Mesa para el Desarrollo 
Económico y la Cohesión Social con dos comisiones: 
• Observatorio económico y social.
• Fomento de la actividad económica.

En la misma fecha se organizó el Espacio de Atención a las 
Empresas. 

El 14 de febrero de 2014, el Pleno Municipal destinó 1 
Millón de euros para el fomento del empleo, la reactivación 
económica y el emprendimiento.

La  aportación de nuestro grupo sobre los contenidos 
iníciales del PACTO es: 

• Reelaborar las nuevas necesidades, documentadas, tanto 
en Servicios Sociales como en Promoción Económica.

• Reelaborar las partidas presupuestarias municipales, 
además de ser exigentes con las ayudas y subvenciones 
de otras administraciones.

• Programar, organizar y ayudar desde los servicios 
municipales a cuantas personas, comercios y pequeñas 
empresas necesiten de información, asesoramiento y 
ayuda personalizada para que puedan acogerse a las 
medidas municipales y supramunicipales.  

Estamos en el momento de resolver las cuestiones concretas, 
sabiendo que la unidad ha de contar imprescindiblemente 
con la capacidad de gestionar con eficacia y urgencia, así lo 
exige el momento, y así lo merecen y esperan los sectores 
más afectados por las crisis.   

Para mayor información: veinspersantfeliu.blogspot.com.es/.

En primer lugar, me gustaría comenzar con un recuerdo para 
las familias de todos los fallecidos en nuestra ciudad por 
la COVID-19, que desgraciadamente han vivido la pérdida 
de un ser querido en una situación extremadamente difícil. 
También con un reconocimiento a todos los profesionales 
que se dedican a la atención sanitaria, la producción y 
distribución de alimentos y otros productos básicos, las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, las Fuerzas Armadas y 
todos los profesionales de diferentes ámbitos que garantizan 
nuestra seguridad y la mayor normalidad posible en estos 
momentos.
 
Hoy probablemente me toca escribir el artículo más 
complicado de mis más de 40 años de actividad política. 
Cuando más de 40.000 compatriotas han perdido la vida 
y unos cientos de miles han sido infectados por este virus 
maldito, donde los miembros del personal sanitario, de la 
policía, de la guardia civil, del ejército, etc., han dado lo 
mejor de ellos mismos de manera individual y colectiva para 
ayudar al resto de ciudadanos, tengo que expresar, ante 
vosotros vecinos y vecinas de Sant Feliu, mi tristeza, mi 
dolor, pero también mi admiración por el comportamiento 
cívico y solidario de la mayoría de los más de 44.000 
habitantes de mi ciudad, Sant Feliu.
 
Cierto es que en los primeros días y horas del confinamiento 
las cosas no se hicieron del todo bien, cierto es que 
se cometieron algunos errores. Afortunadamente se fue 
corrigiendo y podemos afirmar sin equivocarnos que el 
conjunto de la gestión municipal de la crisis tiene una 
resultante positiva.
 
El consenso y la lealtad de todos han sido, y son, la 
mejor arma que la ciudad ha tenido para combatir a 
este enemigo desconocido. Las capacidades del conjunto 
del ayuntamiento (políticos y funcionarios) han sido 
determinantes para ofrecer una respuesta adecuada en esta 
crisis sanitaria. Pero también he de decir que no podemos 
caer en la autocomplacencia ni en el triunfalismo, pues son 
el mejor aliado del virus. 

Ahora empieza otro momento, el de la reconstrucción 
(económica, social, etc.), donde muchos de nuestros 
conciudadanos saldrán de esta crisis muy tocados, por 
haber perdido su negocio, su trabajo en definitiva, sus 
ilusiones de un proyecto de vida. 

A ellos quiero dirigirme especialmente, NO OS DEJAREMOS 
ATRÁS. Desde mi formación política, Ciutadans-Cs, 
colaboraremos para no dejar a nadie a su suerte.
  
Tengo que manifestar mi orgullo y agradecimiento al PSC, 
SF en Comú, ERC, Junts per SF y Veïns, por la disposición a 
llegar a acuerdos sobre propuestas viables para alcanzar un 
Pacto de Ciudad que permita recuperar la ilusión y el orgullo 
de ser de SANT FELIU. 

L’opinió

Momento de exigencias y prioridades

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

Els darrers tres mesos han estat molt desesperançadors. 
Hem vist com un virus desconegut per tothom s’escampava 
pel món provocant patiment, mort i desconcert. De la nit al 
dia, ens hem trobat confinats a casa, les escoles tancades, 
teletreballant en el millor dels casos, i amb tota l’activitat 
reduïda al mínim indispensable, sense poder trobar-nos 
ni abraçar les persones que estimem. Hem vist com un 
govern de l’Estat, autoproclamat progressista, decretava 
l’estat d’alarma, centralitzava competències autonòmiques 
i posava els militars al capdavant de la gestió d’una crisi 
sanitària i hem vist el personal sanitari, desproveït de 
recursos, maldant per salvar la vida als avis, als pares, 
als germans, als amics, als veïns... Hem vist també que 
en minvar l’activitat humana es reduïa la contaminació i la 
natura recuperava l’espai arrabassat per una societat que no 
l’ha tingut mai gaire en compte.

Diuen que en els moments difícils surt el pitjor i el millor de 
cadascú; però durant aquest temps hem vist que la part 
més positiva i bona de les persones ha prevalgut per sobre 
de tot. La societat en general ens hem comportat com una 
unitat, ens hem ajudat i cuidat els uns als altres per sobre 
de tot. Hem vist persones que cosien i repartien mascaretes 
a hospitals i als qui no en tenien. Hem vist donacions de 
materials a aquelles entitats més necessitades. Hem vist 
a tot els personal sanitari treballant fins a l’extenuació i 
deixant-nos veure la seva part més humana en el tracte amb 
els malalts.  Hem vist voluntaris, veïns i veïnes tenint cura de 
persones soles i necessitades. Hem vist moltes actuacions 
boniques i altruistes que no hem d’oblidar i que hem de 
mantenir en marxa. Hem vist com la societat ha aprés una 
lliçó que esperem que no oblidi.

Fins i tot amb els companys i companyes del consistori 
s’ha produït un fet molt rellevant i esperançador que des 
de Tots Som Sant Feliu anàvem proposant des de feia 
molt de temps: la Ciutat l’hem de fer entre tots. La crisi del 
COVID-19 ha apropat els diferents grups municipals en la 
resposta a la situació esdevinguda i ens ha portat a cercar 
el consens, a ser generosos, a establir marcs de confiança 
i a trobar l’entesa. Una entesa que s’ha materialitzat en el 
Pacte de Ciutat (Pacte per Sant Feliu), una taula de trobada 
dels representants dels agents econòmics, socials i polítics 
de Sant Feliu per escoltar a tothom i plegats arribar a acords 
i aprovar mesures per sortir d’aquesta crisi econòmica i 
social sense deixar ningú enrere. Caldrà fer un gran esforç 
per anticipar-nos al que vindrà, pensant en el demà i mirar 
endavant.

Mirar endavant

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

Un enemigo desconocido 

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

Se cumple un año de las elecciones municipales y el 
gobierno de esta ciudad está marcado por su inexperiencia 
y falta de decisión en los momentos más difíciles que 
hemos tenido nunca marcados por la pandemia

Empezaron aprobando el  presupuesto menos participativo 
de la historia de la democracia. ¿Sería para que la 
ciudadanía no se enterara?  Pues sí ya que subían el IBI, 
un 12% las basuras, la zona azul y las diferentes tasas por 
encima del IPC.

Han sido incapaces de aprobar el Plan de Mandato y las 
inversiones de esta ciudad. La pandemia Covid-19, la peor 
crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años, nos 
ha alcanzado con un gobierno sin ninguna experiencia, 
tal y como está demostrado su gestión,  marcada por su 
inacción.

Ejemplos: La desinfección de las aceras y contenedores. 
Hemos visto cómo lo hacían pueblos vecinos.  No 
han solucionado la falta de ordenadores para que los 
estudiantes no pierdan el curso escolar. La Generalitat 
no ha repartido los equipos prometidos, creando una 
gran brecha de desigualdad al que no tiene una tablet, 
ordenador o red wifi.  En otras poblaciones cercanas lo han 
podido hacer.  Las ayudas en la capital del Baix Llobregat 
con una población de casi 45.000 habitantes son realmente 
míseras . No han dado ni un servicio de teleasistencia de 
más de los anteriormente  contratados. Han dispuesto 
de un presupuesto de 46,04 M€ y destinan 200 mil euros 
para ayudas sociales y 200 mil euros para la contratación. 
Ni ayudas para el comercio ni para la inversión necesaria 
para que éste tome las medidas  de protección ante el 
Covid-19. Esplugues ha dado 1000 euros a cada comercio. 
Ninguna ayuda para el IBI, ninguna ayuda para el pago de 
las basuras de comercios, ninguna ayuda para las familias 
con ERTE. Para la contratación  han bajado las ayudas que 
se tenían en 2019, algunas reducidas a la mitad y otras 
simplemente anuladas.

Sabemos que las comparaciones son odiosas pero para 
Sant Feliu resultan penosas:  S.Andreu  3M€, Sant Joan 
Despí  1,6 M€, Cornellà 3,6M €. ¿Qué puede hacer Sant 
Feliu con 400 mil €  para paliar esta crisis,  reactivar la 
economía y proteger a la sociedad?

Los socialistas no queremos que nadie quede atrás. 
Seguimos trabajando para mejorar la vida de las personas 
y ahora  es el momento de luchar por nuestra dignidad, 
igualdad y libertad.

De esta crisis hemos de salir juntos.

Un año de gobierno sin rumbo

Lourdes Borrell 
Portaveu del Grup Municipal
del PSC
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