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Propera parada: soterrament
Sant Feliu encara el repte més ambiciós de la seva història: 
el soterrament i la posterior urbanització a la zona alliberada 
per les vies. Així, culmina una lluita ciutadana històrica 
de més de 40 anys on veïnat, totes les forces polítiques i 
entitats de Sant Feliu han reivindicat i reclamat de forma 
unànime que es produís el soterrament.

Aquestes obres ja són una realitat, ja que el passat 22 de 
juny es va comunicar el seu inici formal per part d’Adif. 
Aquest anunci es va produir en una roda de premsa amb 
presència de l’alcaldessa de la ciutat, Lídia Muñoz; la 
Delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; Juan 
Antonio Hermoso, Director de construcció de corredors 
europeus i integració a ciutats d’Adif; i Antonio Duran, tècnic 
de logística d’Adif. La roda de premsa va finalitzar amb una 
foto de família històrica davant del cartell d‘obres situat a la 
plaça de l’estació (imatge de portada).

A l’acte es van poder veure les primeres imatges de la futura 
estació de Sant Feliu, i es van explicar les properes fases 
de l’obra, la primera de les quals ja s’ha iniciat i consisteix a 
executar les reposicions i desviaments dels serveis afectats, 
així com feines d’implantació, treballs previs de moviment 
de terres, operacions de topografia i sondejos geotècnics, 
entre d’altres.  

Les característiques de l’obra són: 

EDITORIAL
Els primers dos anys del mandat 2019-2023 han estat clarament marcats per la lluita contra 
la pandèmia i les seves conseqüències. La crisi de la Covid-19 ha impactat fortament en 
la vida dels santfeliuencs i santfeliuenques i en el dia a dia de la ciutat. També en el del 
mateix Ajuntament, que s’ha hagut d’adaptar a les noves necessitats per garantir no deixar 
ningú enrere en un escenari incert, que ha requerit desenvolupar Plans de Xoc i noves línies 
d’ajuda per tenir cura de les persones més vulnerables i dels sectors més afectats per la crisi 
i les restriccions. 

Sant Feliu ha iniciat la seva revitalització social i econòmica de la mà del Pacte de Ciutat, 
una eina de consens del consistori amb els agents socials i econòmics, i amb participació 
de la ciutadania; alhora que s’ha continuat treballant incansablement en el compliment dels 
objectius del PAM (Pla d’Actuació del Mandat 2019-2023).

Però un altre fet transcendental per a Sant Feliu també ha tingut lloc en aquest període. 
Després que el soterrament quedés aturat per la pandèmia, el passat 22 de juny es va 
anunciar l’esperat inici d’obres. Ha començat, doncs, el període de 44 mesos que ens 
portarà a una ciutat sense la seva major ferida urbanística, obrint una gran finestra de 
possibilitats i reptes. 

Ara toca somniar i escollir entre tots i totes la urbanització de l’espai alliberat per les 
vies mitjançant una consulta ciutadana, per garantir la participació dels santfeliuencs i 
santfeliuenques en la construcció del Sant Feliu del futur.
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de clor. Dipòsit legal: B-4219/60.
Cost del Butlletí: 4.950,72 €. Ingressos publicitaris: 2.592,25 €. 

El soterrament és una oportunitat única per cosir Sant 
Feliu i trencar amb les barreres arquitectòniques, i fer de 
la Ciutat de les Roses una ciutat més accessible i segura 
per a les persones. En paraules de l’alcaldessa, “Sant 
Feliu tindrà l’oportunitat única de construir una ciutat per 
a tothom: cohesionada socialment i urbanísticament, amb 
més habitatge públic, més espais verds i més i millors 
equipaments al servei de la ciutadania’’. 

Soterrament

Soterrament 3 

2 anys de mandat 10

Pacte de ciutat 12

Pla d’Actuació del Mandat  16

Fes-la arribar a les xarxes socials d’@ajsantfeliu amb l’etiqueta
#alcaldessaresponsf, al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat,
al telèfon 936 666 985 o amb un missatge al WhatsApp 608 183 751

Lídia Muñoz et respondrà a Ràdio Sant Feliu 

Vols fer alguna pregunta a l’alcaldessa?
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Una ciutat preparada
per al soterrament  

Després de més de 40 anys de lluita institucional i 
ciutadana, per fi el passat dia 22 de juny vam poder 
anunciar amb molta alegria que havien començat for-
malment les obres del soterrament. Unes obres 100% 
finançades per l’Estat espanyol, que milloren subs-
tancialment la proposta de finançament de 2006; fet 
que permetrà que Sant Feliu pugui desenvolupar-se 
sense cap obstacle econòmic per construir el futur de 
la ciutat.
 
Durant anys no hem parat de treballar per poder arri-
bar a aquest moment, i en els darrers temps la nostra 
prioritat ha estat també preparar la ciutat per afrontar 
en condicions òptimes tant l’obra com el disseny de la 
ciutat del futur, que el soterrament ens permet somni-
ar. L’oportunitat per a Sant Feliu és de les que passen 
un cop a la vida. Cal aprofitar-la al màxim! 
 
Des de l’Ajuntament afrontem aquest repte convençu-
des que aquesta és una  gran oportunitat per seguir 
millorant el nostre espai públic, per tancar la ferida 
que han suposat durant tants anys les vies del tren i 
cosir definitivament la ciutat, evitant els accidents que 
tant hem patit com a ciutat. També ens servirà per 
ampliar les fórmules de participació ciutadana, mitjan-
çant per exemple la propera consulta sobre el futur de 
l’espai alliberat per les vies, entre altres. 
 
Així, iniciem per fi el camí cap al Sant Feliu del futur, 
amb un projecte que no només afectarà les zones 
properes a la via, sinó que es pretén que esdevingui 
motor de canvi per a tota la ciutat, entroncant amb 
aquesta estratègia global d’aposta per la lluita contra 
el canvi climàtic, la mobilitat sostenible, la cura dels 
espais verds, la pacificació del trànsit i la conversió de 
diversos espais en zones de vianants.
 
Ara, com a govern municipal ens tocarà garantir el fun-
cionament de la ciutat durant l’execució de les obres, 
amb informació i seguiment constant a la ciutadania; 
elaborar un planejament urbanístic absolutament res-
pectuós amb la ciutat existent, amb la participació 
de tots i totes, i garantir en tot moment la seguretat i 
l’accessibilitat a tots els veïns i veïnes de Sant Feliu.
 
Comença una nova etapa amb molts reptes, però 
sobretot plena d’il·lusió i d’oportunitats! 

Lídia Muñoz Cáceres
Alcaldessa

Una estació accessible 
al 100%
Sant Feliu té des de fa anys un compromís clar per esdevenir 
una ciutat sense barreres arquitectòniques, amb gran 
part dels espais plenament accessibles possibilitant que 
les persones es puguin moure amb plena autonomia pel 
municipi. 

El soterrament suposa un pas més en aquest camí cap a 
l’accessibilitat total, amb la creació d’una estació adaptada 
per a les persones amb mobilitat diversa. Mentre s’executen 
els treballs de construcció de la nova estació, s’ubicarà una 
de provisional adaptada i accessible on actualment es troba 
el pas a nivell. 

La futura estació tindrà una superfície de més de 5.000 m², 
dels quals 900 m² correspondran a la planta de superfície; 
més de 1.000 m² a la intermèdia (on estarà situat el vestíbul, 

Preservem la memòria 
de l’antiga estació
El manteniment de l’actual edifici de l’estació és incompatible 
amb el projecte constructiu elaborat per Adif. A més, el seu 
trasllat és impossible a causa dels materials amb els quals 
va ser construïda. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament 
s’ha treballat per preservar la memòria històrica de l’edifici. 

S’ha treballat en col·laboració amb el departament de 
patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona realitzant unes 
mostres del material constructiu i dels elements decoratius 
de l’edifici per tal de poder executar un desmuntatge 
controlat i així poder retirar els elements que es consideri 
que poden tenir valor patrimonial.

A més, en el marc de la consulta ciutadana del proper 
novembre, s’afegirà una segona pregunta per tal que la 
ciutadania pugui decidir sobre la preservació de la memòria 
de l’estació (més informació a la pàgina 7). 

Soterrament

que comptarà amb ascensors i escales mecàniques) i més de 
3.000 m² a la planta inferior, on s’executaran dues andanes 
de 210 m de longitud útil i 5 m d’amplària. 

L’edifici de la nova estació, que es construirà durant 18 
mesos, tindrà dos accessos a peu de carrer i la seva entrada 
se situarà aproximadament on actualment hi ha l’estació 
ferroviària. 

Característiques de l’obra del 
soterrament

L’àmbit d’actuació comprèn un tram de gairebé 3 km, dels 
quals 1,9 km seran soterrats. 

La durada prevista de l’obra és de 44 mesos.

No es veurà afectada la circulació de trens pel municipi. 

Inversió de 65.983.480 d’euros

Finançada en la seva totalitat pel govern de l’estat. 

Calendari del
soterrament
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Soterrament

Fem que sigui un èxit!

La ciutadania de Sant Feliu té una cita històrica el dar-
rer trimestre d’aquest 2021: la Consulta ciutadana per 
escollir el millor dels tres projectes finalistes del con-
curs internacional de projectes que han d’urbanitzar la 
superfície alliberada pel soterrament. 

Mai fins ara Sant Feliu havia viscut un procés d’aques-
tes característiques, mai fins ara havia estat a les mans 
de la ciutadania una decisió amb aquesta transcen-
dència: definir la ciutat del futur. 

El Sant Feliu que projectem i que desitgem, sense vies, 
estarà ben aviat a les mans de totes i tots. Fem que 
la Consulta sigui un èxit de participació sense prece-
dents.

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

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha 
seleccionat Sant Feliu com una de les ciutats de l’Agenda 
Urbana Espanyola, un projecte inspirat en l’agenda 2030 i 
altres iniciatives internacionals per establir un marc estratègic 
que permeti assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles (ODS). L’adhesió a l’Agenda es va ratificar amb 
la signatura de l’acord entre la ministra Raquel Sánchez i 
l’alcaldessa Lídia Muñoz el 19 de juliol en una trobada a la 
Delegació del Govern a Catalunya prèvia a la visita a les 
obres del soterrament.
 
Aquest reconeixement es produeix just a l’inici d’una 
transformació urbana lligada a les obres del soterrament 
que permetrà definir una ciutat cohesionada social i 
urbanísticament, amb més habitatge públic, més espais 
verds i millors equipaments al servei de la ciutadania fruit 
d’una estratègia de mobilitat sostenible en què es potencia 
l’ús de la bicicleta i les rutes a peu. L’Agenda Urbana té 
una vigència de dos anys i dotarà Sant Feliu d’instruments 
per oferir una resposta ràpida davant dels reptes futurs, 
impulsant un desenvolupament equitatiu, just i sostenible.

El 19 de juliol la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, va apropar-se a la capital 
del Baix Llobregat per conèixer els detalls de l’obra del 
soterrament i constatar en primera persona el seu correcte 
desenvolupament. A l’acte, un dels primers de Sánchez com 
a ministra, també van assistir la presidenta d’Adif, Isabel 
Pardo, i la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.
 
En el transcurs de la visita van aprofundir, de la mà de 
l’alcaldessa Lidia Muñoz en els detalls de l’obra, i sobre el 
terreny van poder comprovar el funcionament dels sondejos 
geotècnics que s’estaven realitzant a prop del pas a nivell 
per verificar el tipus i característiques del terreny.
 
L’acte visita va finalitzar amb una roda de premsa al Parc 
Nadal on Isabel Pardo, presidenta d’Adif, va explicar 
les característiques constructives del projecte donant 
informació sobre la durada, el mètode constructiu, el 
calendari d’accions i el detall del pressupost, entre d’altres. 
A continuació, l’alcaldessa de Sant Feliu va rememorar la 
lluita de tantes persones per aconseguir el soterrament, 
afirmant que aquesta fita és “una lluita que ha durat molt i de 
la que ha participat moltíssima gent, però que ha acabat de 
la millor manera possible.” A més, va voler remarcar que les 
obres del soterrament “acabaran amb l’elevada perillositat 
que comporta el creuament del pas a nivell” i que suposarà 
també “la possibilitat de millora de les freqüències de les 
línies R1 i R4 de Rodalies de Barcelona des de L’Hospitalet 
de Llobregat i fins a Sant Vicenç de Calders”. Muñoz va 
voler emfatitzar en la importància de treballar “colze a colze, 
sabent que hem de construir el Sant Feliu del futur afrontant 
una obra llarga i complexa, però amb l’optimisme d’iniciar 
una nova una etapa de molta il·lusió i plena d’oportunitats”.
 

La consulta
ciutadana, en marxa
La ciutadania té molt a decidir sobre el Sant Feliu del futur. 

Fruit del Concurs Internacional de projectes, un jurat 
d’experts va seleccionar les 3 millors propostes sobre la 
futura urbanització de la superfície alliberada pel soterrament. 
Entre el 8 i el 21 de novembre, la ciutadania major de 16 
anys podrà escollir-ne una participant en la consulta i donant 
resposta a la següent pregunta: “Quina consideres que és la 
millor proposta en l’àmbit del soterrament?” 

Tal com s’ha anunciat anteriorment, la preservació de la 
memòria de l’estació també es tindrà present en la consulta 
amb la pregunta: “Quina consideres que és la millor proposta 
per preservar la memòria de l’Estació”

Durant les setmanes prèvies a la consulta, entre el 28 de 
setembre i el 7 de novembre, la ciutadania podrà conèixer en 
profunditat les 3 propostes finalistes, per després votar bé 
sigui de forma telemàtica o presencialment a diversos punts 
del municipi. 

Construïm conjuntament la ciutat del futur.

La consulta popular del soterrament

L’Ajuntament contracta 
6 informadores de
carrer per reforçar les 
comunicacions sobre 
soterrament i via pública
Dimarts 13 de juliol es va realitzar l’acte de presentació i ben-
vinguda a 6 auxiliars d’informació, contractades per l’Ajunta-
ment a jornada completa, que recorreran els barris i carrers 
de Sant Feliu en parelles per oferir informació a la ciutadania 
sobre el soterrament de les vies, la consulta ciutada i altres 
qüestions relacionades, amb l’objectiu de vetllar per una 
bona convivència de tots i totes en l’espai públic.

Algunes de les tasques que realitzaran les noves treballa-
dores, que aniran identificades amb una armilla fluorescent, 
seran:

• Informar sobre les afectacions a la via pública derivades 
de les obres del soterrament de les vies del tren, aixi com 
sobre les modificacions temporals en contenidors, mobili-
tat o aparcament, entre d’altres.

Exposició de propostes: 
entre el 28 de setembre
i el 7 de novembre de 2021

Consulta ciutadana:
entre el 8 i el 21
de novembre de 2021

Hi poden votar persones 
empadronades a
Sant Feliu majors de
16 anys

Possibilitat de votar de 
manera telemàtica o bé 
presencialment

• Atendre dubtes i qüestions de la ciutadania relacionades 
amb les obres del soterrament.

• Oferir informació sobre els processos de participació rela-
cionats amb la futura urbanització de la zona alliberada per 
les vies, així com de la consulta ciutadana que es realitzarà 
al mes de novembre.

• Informar, sensibilitzar i promocionar actituds cíviques per 
tal de fomentar accions de bona convivència i, a la vegada, 
traslladar la importància de mostrar una actitud de respec-
te envers els béns públics i privats de la ciutat, així com la 
seva correcta utilització.

Sant Feliu, ciutat de referència per al desenvolupament i 
implementació de l’Agenda Urbana Espanyola

La nova ministra de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visita les obres 
del soterrament a Sant Feliu

Per la seva banda, la nova ministra de transport va posar 
en valor la importància d’aquesta actuació “per crear i 
per millorar la ciutat” sempre tenint en compte als valors 
ambientals, ja que segons va explicar, “aquesta actuació 
serà útil per a la ciutat i per als veïns, ja que proporcionarà 
un entorn urbà millor, més segur, amb menys soroll i on 
poder passejar i gaudir”. Raquel Sánchez pren el relleu 
d’aquesta obra amb la voluntat i la determinació que “es 
desenvolupi en un termini de 44 mesos” i espera que amb la 
col·laboració i coordinació de l’Ajuntament, Adif i el mateix 
ministeri “sigui tot un èxit”. Finalment, la ministra de va voler 
anunciar un seguit d’inversions futures per tal de millorar 
la infraestructura ferroviària a Catalunya amb noves rutes i 
millores en estacions, entenent “la mobilitat com un dret de 
la ciutadania”.
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Soterrament

És per això que s’ha treballat per minimitzar l’impacte de 
les obres del soterrament en el funcionament ordinari de 
la ciutat, implementant actuacions a la via pública com:

Creació de 3,6 km nous de carril bici

Creació de gairebé 1 km nou de carril compartit
(bici i cotxe)

Creació de 296 places noves d’aparcament
per a cotxes

Creació de 81 noves places d’aparcament
per a motos

Creació de 146 places noves d’aparcament
per a bicicletes

Creació de 3 noves rotondes que agilitzen el pas 
dels vehicles en els carrers molt transitats i en 
l’entrada i sortida al municipi

Simplificació de més de 20 cruïlles per facilitar-ne
la circulació

Estratègia de mobilitat 

El pàrquing del camp de 
futbol es manté durant 
les obres
Després de diverses reunions amb Acciona, empresa 
executora de les obres del soterrament, s’ha arribat a un 
acord per tal que es mantingui el pàrquing del camp de 
futbol i que aquest pugui continuar oferint aquest servei 
d’aparcament gratuït als veïns i veïnes de Sant Feliu. 

Aquest fet ha suposat que l’Ajuntament hagi ofert altres 
punts d’emplaçament a l’empresa per tal que aquesta pugui 
disposar d’espais de treball i per a ubicar el material i la 
maquinària.

Sant Feliu, ciutat 15 minuts

2017 2020 2021-2022

Evolució en la creació de carrils bici a Sant Feliu

El soterrament és el projecte motor per impulsar un nou 
model de ciutat. Des de l’anunci de les obres per part del 
Ministre de Foment el gener de 2018, Sant Feliu va començar 
a treballar en aquest nou model. Aquest Sant Feliu del futur 
busca convertir la capital del Baix Llobregat en una ciutat 
més sostenible i amable amb les persones.

El projecte Sant Feliu, ciutat 15 minuts vol fer més proper el municipi a la ciutadania reduint els temps a les rutes a peu per  tal 
de potenciar una mobilitat més sostenible i amable amb el medi ambient i amb les persones. És possible gràcies a la creació 
de carrils bici i bosses d’aparcament al perímetre de la ciutat.

L’objectiu és reduir al màxim les possibles afectacions que 
puguin ocasionar les obres del soterrament. Una de les 
actuacions més destacades és la creació de gairebé 300 
noves places d’aparcament per a cotxes, repartides entre 
l’àmbit de l’antic sector Hoestch, el Carrer d’Armenteres, 
la carretera de Laureà Miró, El Pla, la Rambla Marquesa de 
Castellbell, entre els carrers de Reverend Martí i d’Indústria, 
entre d’altres. 
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2 anys de mandat

El 17 de juny de 2021 el Centre Cívic Les Tovalloles va 
acollir un acte del govern municipal per fer balanç d’aquest 
mig mandat que tot just s’acaba de complir. En forma de 
conversa, guiada per l’historiador i analista polític Jordi 
Ferrer, l’alcaldessa de Sant Feliu, Lídia Muñoz, i el primer 
tinent d’alcaldia, Oriol Bossa, van desgranar els detalls 
d’aquests 2 primers anys de govern de Sant Feliu en Comú 
Podem i Esquerra Republicana, a més de dedicar un bloc 
final als reptes de futur que encararà properament la ciutat. 

La lluita contra la pandèmia
i el Pacte de Ciutat 
“La voluntat del govern sempre ha estat la garantia de la 
salut pública”. Així es va expressar Bossa sobre la pandèmia, 
al·legant que es van haver de prendre decisions valentes i 
a vegades doloroses però necessàries; i destacant també 
l’adaptació de l’Ajuntament durant el període de confinament, 
amb la ràpida implementació del teletreball i la total garantia 
de la tramitació online i l’atenció a les persones.

Per la seva banda, l’alcaldessa va explicar que la prioritat 
durant la pandèmia i sempre, “ha estat la garantia dels drets 
fonamentals i la cura de les persones més vulnerables”; i 
va enumerar algunes de les accions dutes a terme durant 
l’etapa més complicada del confinament, com el lliurament 
a domicili de les targetes moneder a famílies amb menors 
beneficiaris de beques menjador, o  l’acord amb Creu Roja 
i la iniciativa popular Xarxa Santfeliuenca de voluntariat, així 
com amb diversos supermercats de la localitat, per poder 

Durant l’acte de balanç de mig mandat del 17 de juny 
també es va presentar la nova imatge i marca de la ciutat, 
#ViuSantFeliu. En els dies previs a aquesta compareixença 
pública, diverses “V” havien aparegut arreu de la ciutat 
en diferents formats i colors: vinils al terra, cartelleria i 
tòtems, principalment, que tenien per objectiu generar certa 
expectació i interès entre la ciutadania.
  
L’alcaldessa, Lídia Muñoz, i el primer tinent d’alcaldia, Oriol 
Bossa, van explicar que es tractava del logotip d’aquesta 
nova imatge o marca de la ciutat, que recupera un lema 
vitalista que aposta per superar com a ciutat i de manera 
conjunta els durs efectes de la pandèmia.

En paraules de Muñoz, “iniciem una nova etapa amb molta 
il·lusió i plena d’oportunitats. La ciutat recupera el seu pols i 
la seva vitalitat i nosaltres plantegem un Sant Feliu viu, amb 
cultura, comerç, activitat... per això us presentem la nova 
imatge de la ciutat, que volem que representi aquests valors 
tan nostres de comunitat, cohesió i il·lusió pel que vindrà”.

#ViuSantFeliu és reactivació, és futur, és una visió positiva 
després dels temps difícils. La nova marca vol generar 
sentiment de pertinença entre santfeliuencs i santfelienques, 
orgull de formar part d’un municipi on es viu bé, d’una ciutat 

El govern municipal fa balanç dels 2 anys 
de mandat en un acte centrat en la lluita 
contra la pandèmia i l’inici del soterrament

V de “Viu Sant Feliu”, 
la nova marca de 
ciutat

garantir que la compra de productes de primera necessitat 
arribés a les persones més vulnerables.

Respecte al Pacte de Ciutat, el primer tinent d’alcaldia va 
voler destacar el seu grau de consens històric, doncs es va 
posar en marxa juntament amb tots els agents polítics, socials 
i econòmics de Sant Feliu. Bossa va destacar especialment 
“el procés de participació que es va fer, virtualment i en dos 
mesos, per tirar endavant el Pacte, una cosa que mai s’havia 
fet”. També va agrair el treball conjunt dels i les representants 
públics, tant de govern com d’oposició, en la construcció del 
Pacte. 

Muñoz, per la seva banda, va afegir que el Pacte “no 
deixa de ser una injecció econòmica de 8 milions d’euros 
al pressupost municipal per poder donar la resposta 
necessària”, posant en valor la tasca dels treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament que, segons va explicar, “a les 
tasques del dia a dia de la institució, i de la lluita contra la 
pandèmia, hi van haver de sumar la gestió i implementació 
d’aquests 8 milions per garantir la revitalització social i 
econòmica de Sant Feliu”.

En la part final de l’acte, l’alcaldessa de la ciutat va 
comunicar que ADIF faria l’esperat anunci oficial d’inici 
de les obres del soterrament el dia 22 de juny, afegint que 
“el comptador s’activa i comença el compte enrere de 44 
mesos. Una oportunitat per recosir la ciutat, també amb una 
mirada social; per construir una ciutat amable i accessible 
on tothom se senti còmode, i sense oblidar la perspectiva 
ambiental”.

acollidora, cohesionada, accessible, feminista, inclusiva, 
diversa, educadora, habitable, participativa, igualitària, 
sostenible, verda, compromesa i, sobre tot, viva.

Durant els propers mesos la marca #ViuSantFeliu es 
continuarà desplegant als carrers i places del municipi, i 
acompanyarà les diferents campanyes i comunicacions 
que l’Ajuntament adreci a la ciutadania amb l’objectiu de 
difondre informacions d’interès per diverses vies. En funció 
de la temàtica, es derivarà en submarques com #ViuCultura, 
#ViuIgualtat, #ViuComerç, #ViuEsport o #ViuComerç.... 

#viusantfeliu #viuesport #viu igualtat

#viueducació

#viumediambient

#viuelfutur #viucultura #viucomerç
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El Pacte de Ciutat, una eina de 
consens per revitalitzar Sant 
Feliu social i econòmicament

El Pacte de Ciutat de Sant Feliu, aprovat al Ple de juliol de 
2020 sense cap vot en contra, s’ha configurat com una eina 
unitària de treball i de consens, per aportar solucions a 
les noves necessitats i reptes sorgits arran de la crisi de la 
Covid-19 i als efectes que aquesta ha generat.

El contingut del Pacte de Ciutat, inclòs també com a vuitè 
eix del PAM 2019-2023, elaborat amb perspectiva de gènere 
i una mirada intercultural, i amb els valors de la sostenibilitat 
i la lluita contra la desigualtat social i econòmica com 
a motor, inclou un seguit de línies d’actuació per tal de 
revitalitzar social i econòmicament Sant Feliu, que s’estan 
implementant des de la seva aprovació, amb una injecció 
extra de 8 milions d’euros. 

3
OBJECTIUS

ESTRATÈGICS

GARANTIA
DE DRETS 

BÀSICS I DE 
CIUTADANIA

21
OBJECTIUS
OPERATIUS

REVITALITZACIÓ
ECONÒMICA

53
ACTUACIONS

NOUS USOS 
DE L’ESPAI 

PÚBLIC I DELS 
EQUIPAMENTS

70
INDICADORS

Actualment el Pacte de Ciutat té un 45% de projectes finalitzats, 36% 
de projectes en execució i 19% pendents d’iniciar. La previsió és que 
en finalitzar el 2021 hi hagi aproximadament el 81,1% d’actuacions 
finalitzades. El 19% d’actuacions pendents d’iniciar correspon a 
les actuacions finançades per altres administracions, que tenen 
terminis d’execució diferents.

Tot i que inicialment el Pacte de Ciutat tenia un termini d’execució 
de 18 mesos, la Comissió de Seguiment va acordar allargar-lo fins 
al juliol de 2022. 

Garantir els subministraments 
bàsics i el dret a l’alimentació de 
la ciutadania
S’ha reforçat el programa Connecta’t, amb la incorporació 
de diferents perfils professionals per tal d’assessorar la 
ciutadania en matèria d’estalvi d’energia. També s’han ofert 
diverses formacions i xerrades en línia amb l’objectiu de 
conscienciar la població sobre la importància de reduir 
el consum energètic i informar-la sobre les possibilitats 
d’estalvi a nivell econòmic i mediambiental. El servei 
d’assessorament energètic està ubicat a les oficines del 
Palau Falguera, on s’ofereix atenció de forma presencial 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i les tardes de dimarts i 
dijous de 16 a 18.30 h. També atenen per correu electrònic, 
a l’adreça ogem@santfeliu.cat

Desenvolupament d’un nou
Pla de Suport al teixit associatiu
Mitjançant el Pacte s’ha habilitat un servei de suport i 
acompanyament a les entitats amb l’objectiu d’assessorar-
les en la seva gestió diària, tenint en compte també 
especialment les dificultats derivades de la pandèmia. 
Aquest servei ofereix, entre d’altres, recursos formatius a 
l’hora d’elaborar els seus projectes i justificar-los, com les 4 
sessions formatives desenvolupades en el darrer any.

Pla d’Inclusió Digital
Especialment adreçat a persones en situació de 
vulnerabilitat, per reduir l’escletxa digital i garantir la igualtat 
d’oportunitats, aquest Pla inclou des de formacions en 
habilitats i competències digitals fins a assessoraments 
individualitzats i seminaris, en què es tracten temes 
relacionats amb l’ofimàtica, tramitació electrònica, ús 
del correu electrònic o les xarxes socials. També s’està 
treballant en la dotació de tauletes mòbils per garantir que 
usuàries i usuaris del Casal de la Gent Gran puguin realitzar 
cursos de manera virtual, portant els dispositius als seus 
domicilis a través d’un servei de préstec.

Garantir un model d’atenció i 
acompanyament a la ciutadania
Des de l’Ajuntament s’està duent a terme el disseny 
i implementació del suport integral en la tramitació 
electrònica. Aquest permet aprofundir en models d’atenció 
ciutadana eficients i àgils, un dels grans reptes als quals 
s’ha enfrontat l’Ajuntament durant els mesos àlgids de la 
pandèmia.

Reforç del teixit comercial en 
l’àmbit digital
A banda de la millora de l’apartat web de Comerç en la 
pàgina de l’Ajuntament, i el reforç en la difusió per xarxes dels 
serveis complementaris, s’ha desenvolupat un projecte de 
formació i acompanyament en l’adquisició de competències 
digitals adreçat als comerços que inclou una formació inicial 
intensiva en màrqueting digital i la contractació de quatre 
persones per tal de desenvolupar un pla de dinamització 
digital del comerç local.

45%
FINALITZAT 

36%
EN EXECUCIÓ 

19%
PENDENTS
D’INICIAR 

ACTUACIONS DESTACADES DEL PACTE DE CIUTAT

Quina és la seva estructura?

3 grans eixos d’acció

7.800.000 €
Pressupost total

Estat d’execució de les mesures

2 anys de mandat
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Reforç dels recursos contra la 
violència masclista 
En el context de pandèmia s’ha garantit l’atenció i reforçat 
l’accés al servei de forma telemàtica, per tal d’oferir un 
servei adequat a la realitat i a les mesures de prevenció. Pel 
que fa al temps mig de resposta, l’objectiu era no superar 
els 15 dies, fet que s’ha acomplert. També s’ha augmentat 
l’horari d’atenció del Serveis d’Informació i Atenció a les 
Dones en 12 hores mensuals.

Pel que fa a les solucions ocupacionals, l’Ajuntament ha 
incorporat nous criteris per promoure la cultura de la igualtat 
i la lluita contra la violència masclista, fet que ha permès 
la creació de plans que incorporen dones que han patit 
violència de gènere per afavorir el seu procés de recuperació.

D’altra banda, s’ha iniciat el projecte “Dones Mentores”, una 
iniciativa capdavantera per a l’eradicació de les violències 
masclistes. Es tracta d’un programa d’acompanyament 
a dones en situació de violència masclista que utilitza la 
metodologia de la mentoria per lluitar contra el masclisme 
d’una manera més global i integrada en tots els aspectes 
de les vides de les dones, dins i fora dels serveis d’atenció 
municipal. I ofereix també suport qualificat als casos 
singulars o especialment complexos.

Per saber més del projecte, o participar com a mentora, es 
pot visitar el web www.donesmentores.com o bé trucar al 
telèfon 619 237 380.

Foment de la inserció laboral
A data de tancament d’aquest Butlletí, l’Ajuntament ha 
contractat un total de 112 persones en diferents programes 
i projectes, que inclouen des de personal d’oficis a tècnics 
i tècniques. Pel que fa al finançament, més d’un terç del 
pressupost d’aquests plans ha anat a càrrec de l’Ajuntament, 
mentre que la resta ha sortit de les aportacions del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
i la Diputació de Barcelona. La durada dels contractes també 
ha variat substancialment respecte d’edicions anteriors, ja 
que gairebé un 25% arriben fins als 12 mesos.

Ajuts a empreses i establiments 
comercials
El Pla local de foment de l’ocupació i la reactivació 
econòmica, en funcionament des de 2014, estableix unes 
línies de subvencions públiques per millorar i potenciar 
la situació de les empreses i comerços de Sant Feliu. 
Aquest pla estava inicialment dotat amb 100.000 euros però 
l’Ajuntament, davant la situació provocada per la Covid-
19, i gràcies al Pacte de Ciutat, va activar tot un seguit de 
recursos urgents que van incrementar aquests ajuts en 
200.000 euros més. Al llarg de 2020 es van atorgar 252 
ajudes adreçades, entre d’altres, a persones autònomes 
titulars d’activitats econòmiques que reprenien l’activitat 
després del període de tancament forçat per la crisi de la 
Covid-19. Cap sol·licitud es va desestimar per manca de 
recursos municipals. Del total de subvencions atorgades, 
238 es van destinar al foment de l’empresa amb ajuts 
de fins a 1.000 euros. D’aquestes, 211 es van aprovar en 
concepte de represa de l’activitat, i les 27 restants per a 
l’inici d’activitat, 12 més que al 2019. També es van aprovar 
14 subvencions de fins a 4.000 euros per a la contractació 
de persones de Sant Feliu en situació d’atur, fet que suposa 
un 10% més que en l’anterior exercici.

El Consell d’Infants materialitza el 
projecte “Comerç amic”
 
Un dels objectius estratègics d’aquest mandat és la defensa 
i millora de l’escola pública en el marc de ciutat educadora, 
que passa entre d’altres pel treball conjunt amb entitats com 
el Consell d’Infants, les millores en equipaments o el suport 
en la digitalització de les escoles. El Consell està treballant 
aquest curs l’encàrrec ‘Comerç amic’, que s’ha materialitzat 
a tota la ciutat identificant els passos de vianants dels 
camins amb les petjades triades per l’alumnat de la ciutat. El 
projecte té per objectiu identificar  el comerç de proximitat 
com a punt de confiança i acollida per a nens i nenes que fan 
cada dia el camí de casa a l’escola.

Compromís ferm amb la millora 
del present i el futur
d’equipaments i projectes 
educatius de la ciutat
Amb l’objectiu de millorar els equipaments educatius 
de la ciutat s’han fet dos projectes de millora de patis 
escolars en col·laboració amb la comunitat educativa. D’una 
banda, s’han licitat els treballs de redacció del projecte 
de cadascun dels centres de primària públics que no en 
disposàvem. També s’estan realitzant guies didàctiques de 
suport a les visites d’escoles i familiars de tots els parcs de 
la ciutat, després de detectar l’alta demanda per part dels 
centres de l’ús d’espais exteriors. Pel que fa al suport a la 
digitalització de les escoles, es lliuraran a tots els centres 
educatius dispositius, portàtils i tauletes d’acord a les seves 
demandes, ja siguin de suport a les activitats educatives 
en horari escolar com extraescolar. Durant la primera 
setmana de setembre de 2021 també es farà lliurament 
d’una cinquantena d’ordinadors reciclats a totes les escoles 
i associacions de mares, pares i famílies de la ciutat.

ACTUACIONS DESTACADES DEL PACTE DE CIUTAT

2 anys de mandat
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El Pla d’Actuació del Mandat 
avança malgrat la pandèmia

El Pla d’Actuació del Mandat (PAM) és una eina de planificació 
estratègica que marca les actuacions a seguir per l’Equip de 
Govern durant el mandat.

Arran de la irrupció de la pandèmia en la realitat santfeliuenca 
l’Ajuntament ha adaptat la planificació continguda al PAM 
per tal d’assegurar que aquest es portarà a terme amb totes 
les garanties.

Després de dos anys de mandat, el Pla no només 
desenvolupa en temps i forma les actuacions contemplades 
inicialment, sinó que també ha incorporat noves mesures 
i ha adequat diferents objectius estratègics i operatius per 
encabir, de manera transversal, tot allò previst i acordat en 
el Pacte de Ciutat.

La Cultura com a eix dinamitzador de la ciutat

ACTUACIONS DESTACADES DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL MANDAT

Un Sant Feliu que garanteix 
els drets de la ciutadania

Innovació per al
desenvolupament de la ciutat
El programa municipal Sant Feliu Innova ha treballat 
actuacions innovadores per al foment de les noves 
oportunitats a Sant Feliu en 4 categories: emprenedories 
especialitzades (base tecnològica, impacte social); innovació 
social per transformar la realitat i millorar el benestar de les 
persones de Sant Feliu; formació i aprenentatge digital; i 
comunitats i clubs on diferents grups de persones es posen 
d’acord per donar resposta a desafiaments i reptes comuns.

Un Sant Feliu que 
promou que les persones 
desenvolupin les seves 

capacitats i aprenentatges al 
llarg dels cicles de vida

Una ciutat feminista Un Sant Feliu 
ecologista, que lluita 

contra la crisi climàtica 
i té cura de l’espai 

públic

Un Sant Feliu que impulsa 
el desenvolupament 

econòmic, social i solidari

Un bon govern 
transparent, participatiu 

i col·laboratiu

El soterrament que 
Sant Feliu necessita i la 
transformació urbana i
social que Sant Feliu es 

mereix

2 anys de mandat

fórmules innovadores que han permès desenvolupar una 
programació estable i segura. Aquestes han inclòs des del 
nou format virtual de les Festes de Primavera 2020, fins a 
festivals com ‘Sent Sant Feliu’ i ‘Cultura als carrers’, o la 
‘Setmana de la Poesia’.

L’Ajuntament ha impulsat l’escena santfeliuenca per treballar 
en la projecció de la identitat cultural, i fer d’aquesta un dels 
pilars vertebradors de la ciutat. En un context marcat per 
la pandèmia no només no s’ha renunciat a la celebració 
d’esdeveniments culturals, sinó que s’han impulsat 

Un nou model que millora
l’atenció social
L’Ajuntament està impulsant una remodelació dels 
processos, eines i models amb què fins ara s’ha treballat en 
l’àmbit de l’atenció social. Entre les accions més destacades 
d’aquest canvi de paradigma hi ha l’aposta per reorientar els 
Serveis Socials cap a un model transversal preventiu abans 
que reactiu, o la millora en la concessió d’ajuts. També hi 
ha apostes decidides per l’acció comunitària, l’atenció a la 
salut mental, i la dotació de material informàtic per a la gent 
gran.
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El nou Pla Local de Joventut
2022-2026, en marxa
Donant compliment a l’objectiu d’impulsar polítiques 
públiques i defensar els interessos del jovent fomentant-ne 
alhora la seva participació activa que recull el segon eix del 
Pla d’Actuació del Mandat (PAM) de l’Ajuntament de Sant 
Feliu, el passat mes de juny es va iniciar l’elaboració del nou 
Pla Local de Joventut 2022-2026. L’articulació del Pla es 
portarà a terme a través de diferents espais de participació. 
Aquests inclouen comunitats de treball integrades per joves o 
grups d’entitats, accions a la via pública per recollir la visió del 
jovent no associat, i accions adreçades a espais com instituts 
o entitats de lleure, entre d’altres. Aquestes iniciatives es 
desenvoluparan al llarg de les tres fases que contempla el Pla. 
La primera, d’informació i anàlisi, s’ha portat a terme durant 
els mesos de juny i juliol, amb diverses sessions temàtiques 
amb les comunitats de treball. Durant la segona fase del 
Pla, que es desenvoluparà entre el mesos de setembre i 
octubre, es definiran les propostes i les prioritats que aquest 
ha de contenir a través d’altres sessions i dinamitzacions a 
l’espai públic. Finalment, durant els mesos de novembre i 
desembre es preveu el desenvolupament de la fase final, en 
què es redactarà el Pla i es validarà amb un retorn previ de les 
conclusions a totes les persones implicades.

FEM SANT FELIU, 
FEM POBLE

EMPORTA'T UN VAL VALORAT ENTRE 25-50 € PER
GASTAR ALS NOSTRES COMERÇOS LOCALS

 
CONTRACTANT UNA PÒLISSA DE LLAR, SALUT,
EMPRESA O VIDA A LES NOSTRES OFICINES. 

C/ SANT LLORENÇ, 15 (SANT FELIU DE LL.)
93.666.19.98

35€25€ 50€

VINE A VEURE'NS

Cursos de català per a adults 
Setembre-desembre 2021
Bàsics i Elementals, presencials i en línia
Intermedis, Suficiències i C2, en línia
Proves de col·locació: de l’1 al 15 de setembre
a www.cpnl.cat/cursos 

Inscripcions, en línia:
del 13 al 15 de setembre 

Inici dels cursos: 22 de setembre
Telèfon: 93 685 24 32 / 673 002 127

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!

Màxima puntuació en qualitat i 
transparència del web municipal
L’Ajuntament de Sant Feliu ha estat distingit novament 
amb el Segell Infoparticipa, un distintiu a la qualitat i la 
transparència de la comunicació pública local creat pel 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania 
Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). El web municipal ha obtingut la màxima puntuació 
per rebre el segell, és a dir, ha complert el 100% dels 
indicadors avaluats.

En l’edició d’enguany d’Infoparticipa, la vuitena des de la 
seva creació, s’ha atorgat el Segell a 121 ajuntaments, vuit 
més que l’any passat. D’aquests, 39 han obtingut un 100% 
d’indicadors positius (el 2019, van ser-ne 36). En el cas dels 
consells comarcals, 11 d’ells obtenen el Segell Infoparticipa 
(5 més que en l’edició anterior). Pel que fa a les diputacions, 
el Segell ha anat a parar a les mateixes 3 que el van obtenir 
a les 4 edicions anteriors: Barcelona, Girona i Tarragona. 
Per tal de rebre aquest reconeixement, cal que els webs 
hagin rebut com a mínim una puntuació superior al 75% 
dels indicadors analitzats. Els resultats de les avaluacions 
dels webs dels ajuntaments catalans es poden consultar a 
www.mapainfoparticipa.com.

ACTUACIONS DESTACADES DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL MANDAT

2 anys de mandat

Millora i remodelació de places i 
carrers de la ciutat
Les obres al carrer de Jaume Ribas han dotat aquest espai 
d’una nova configuració més accessible. La intervenció ha 
resolt el desnivell existent entre les dues franges de la vorera 
del cantó riu, instal·lant una escala a mode de grada que 
ha millorat la connexió entre els dos nivells d’aquest tram. 
També es millorarà l’accessibilitat, entre d’altres reformes 
necessàries, en les futures obres que s’executaran al carrer 
de Joan de Batlle, en el tram entre Clementina Arderiu i 
Carles Buïgas, i a la plaça d’Alfons Comín.

La ciutadania decideix la inversió 
d’un milió d’euros
L’Ajuntament ha portat a terme un procés participatiu que ha 
permès la ciutadania decidir les millores que es realitzaran 
a l’espai públic dels barris. Amb el nom de ‘Construïm Sant 
Feliu’, aquest nou model de pressupostos participatius s’ha 
desenvolupat en el marc del Pla de Millora de l’Espai Urbà, i 
ha permès determinar a santfeliuencs i santfeliuenques com 
i on s’invertirà una partida d’un milió d’euros amb una mirada 
quotidiana, i incorporant la perspectiva de gènere.  

Després de superar diverses fases, finalment van ser 34 
les propostes que la ciutadania va poder triar a través del 
portal Decidim. Per garantir l’accés al màxim nombre de 
persones participants es van habilitar una sèrie de punts 
amb informadores ciutadanes, i es van instal·lar una sèrie de 
vinils en diferents espais amb codis QR per facilitar la tria.

L’habitatge com a objectiu
essencial per garantir els drets 
de la ciutadania
Des de 2019 l’Ajuntament ha treballat per impulsar 
els tràmits que han permès l’inici de la construcció de 
diferents promocions, així com l’acondicionament d’edificis 
ja existents per ampliar el parc d’habitatge assequible a 
Sant Feliu. Aquests inclouen 90 habitatges de lloguer amb 
protecció oficial i serveis per a gent gran a la confluència dels 
carrers de Clementina Arderiu amb Marquès de Monistrol; 
40 habitatges de compra i lloguer amb protecció oficial al 
carrer d’Anselm Clavé 21-27; i 15 habitatges de lloguer amb 
protecció oficial a la quarta planta del carrer del Pla.

Els equipaments esportius
municipals de les Grases i
Falguera es renoven
Aquest 2021 s’han portat a terme les obres de remodelació 
i construcció a la Zona Esportiva de les Grases i al Camp 
Municipal de Futbol de Falguera. Les Grases compta ara 
amb un nou mòdul d’oficines i serveis que facilitarà la gestió 
i el dia a dia de les entitats esportives usuàries de la zona. 
També s’ha construït una pista exterior polivalent de ciment 
que permet la reorganització dels entrenaments a l’interior 
del pavelló i la pràctica d’altres modalitats esportives, 
com els partits de voleibol dels Jocs Escolars de caps de 
setmana.

En el cas de Falguera, la instal·lació ha experimentat una 
reforma integral de la majoria dels seus espais. D’una banda, 
s’ha dut a terme la construcció d’un nou edifici que té a la 
planta baixa vestidors, una sala d’infermeria, oficines, una 
sala de reunions, lavabos públics i una zona de restauració 
amb visió directa del camp. Un dels grans canvis és l’accés, 
ja que a partir d’ara s’entrarà pel carrer de Sant Josep, en 
comptes de fer-ho pel carrer del Reverend Martí Duran, per 
garantir a les persones usuàries una entrada accessible 
a través d’una rampa. Per últim, tant a les Grases com a 
Falguera s’ha substituït la gespa artificial dels camps per 
una gespa artificial d’última generació, que havia arribat al 
límit de la seva vida útil. 19
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Mig mandat i soterrament en marxa

Just ha fet dos anys de la presa de possessió de la Lídia Muñoz 
com a alcaldessa de Sant Feliu, i amb aquesta efemèride, 
la constitució del nou govern. Dos anys marcats per dos 
esdeveniments, l’un de molt esperat, l’altre completament 
inesperat. Soterrament i pandèmia.

Deixeu-me que em refereixi a la pandèmia que encara 
patim, com les dades de contagis s’estan encarregant de 
recordar-nos, tot i la intensa campanya de vacunació. Cal 
continuar extremant les precaucions per erradicar-la i des 
d’aquesta tribuna us emplacem a fer-ho estenent una mica 
més l’enorme esforç de responsabilitat que hem fet plegades 
i que va tenir plasmació política al Pacte de Ciutat.

Malgrat les dificultats sobrevingudes, el passat dia 22 de 
juny es signaven les actes de replanteig i ADIF presentava 
públicament l’inici d’obres. La traducció d’això és que 
comença a trancórrer el termini de 44 mesos i comencen 
les afectacions. Respecte a aquestes segones, des de 
l’Equip de Govern hem anat preparant el terreny, creant 
estacionaments perimetrals a la ciutat i creant itineraris 
segurs per a vianants, bicicletes i VMP. Itineraris sostenibles 
i segurs també als àmbits escolars.

Però l’esforç de la ciutat i del seu Ajuntament està anant molt 
més enllà; vàrem crear l’Oficina del Soterrament, conscients 
de la dimensió i de la dificultat de conviure amb una obra que 
dirigeix una altra administració. Tot un equip humà altament 
qualificat per planificar, coordinar i executar les actuacions 
que en cada moment pertoquen a la ciutat als àmbits del 
planejament, la mobilitat i els serveis municipals. També per 
ser el canal estable d’informació i coordinació entre ADIF, 
l’Ajuntament i la ciutat.

En definitiva, encarem com a ciutat un enorme repte, buscat 
i esperat per més de 40 anys, però que generarà molèsties 
per arribar a bon terme. Un resultat que serà excel·lent, sens 
dubte, amb una ciutat unida en les seves dues meitats per 
un gran vial cívic i verd, i una estació intermodal de transport 
públic que millorarà la vida de tots els habitants de Sant Feliu 
i farà de la ciutat un referent del segle XXI. 

En aquest sentit, volem convidar-vos a participar en tot el 
procés de selecció de la proposta per a aquest nou vial, 
d’entre les tres finalistes del Concurs Internacional d’Idees. 
Aquest procés tindrà un punt àlgid amb la consulta del 
proper novembre, la primera d’aquestes característiques a la 
ciutat, i de la qual us anirem informant puntualment.

www.santfeliu.cat/erc

L’Opinió

Manuel Leiva
Portaveu del Grup Municipal
Sant Feliu en Comú Podem

Bernat Dausà
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC

www.santfeliu.cat/santfeliuencomupodemwww.santfeliu.cat/psc

Comença el soterrament, que es va licitar el 2019, és el 
triomf d’una llarga reivindicació de tota la ciutadania i que 
cap grup polític es pot apropiar.

Hem arribat a la meitat de la legislatura i el Govern de la 
nostra ciutat està intentant tapar la seva incompetència i 
ineficàcia amb una campanya publicitària: “V”.

Per primer cop no s’ha fet el debat polític de mig mandat 
que es feia des del 2011, ni l’audiència pública dels 
pressupostos.

En plena pandèmia vàrem viure la desídia del Govern per la 
falta d’informació i desinfecció dels carrers. Varen créixer 
les desigualtats socials en totes aquelles famílies amb 
infants i joves que no podien seguir els estudis per falta 
d’ordinadors i connexions a xarxes, ni la Generalitat ni el 
Govern de la nostra ciutat varen estar a l’altura.

En el moment més crític de la pandèmia no varen estar al 
costat de la gent gran ni de les famílies, quan van decidir 
portar tots els malalts de Covid de les altres residències de 
la comarca a la Residència Falguera, decisió presa per la 
Generalitat (ERC) i  amb el suport del nostre Govern, SFC i 
ERC, situació que es va aturar per la lluita dels familiars i el 
suport del PSC.

El comerç, motor essencial, no ha tingut l’acompanyament 
ni les ajudes necessàries, només cal recordar el fallit 
projecte del “Monstre Comercial” amb el perjudici al petit 
comerç, projecte aturat per la lluita dels veïns i amb el 
suport del PSC. No s’ha comptat amb els comerciants quan 
s’han pres decisions d’urbanisme tàctic (pintar de colors 
l’asfalt), com a conseqüència s’han eliminat aparcaments i 
s’ha perjudicat al comerç com el del carrer del Marquès de 
Monistrol.

La recollida de residus i neteja és un veritable desastre com 
opina la majoria de veïnes i veïns. La solució del Govern 
(ERC-SFC) és un atracament a la butxaca de tothom, ja que 
volen, amb diners públics, augmentar 750.000 € anuals la 
contracta amb Fomento. Això es podria evitar si la regidoria 
en mans d’ERC fes la seva feina ben feta, és per això que 
el PSC ho ha denunciat al Tribunal de Contractes de la 
Generalitat.

Per tot això i molt més que no cap en aquest article, podem 
dir al Govern que ha suspès el mig mandat i la pandèmia no 
serveix com a excusa. PSC, oposició responsable.

Suspens al Govern de la ciutat  

Lourdes Borrell 
Portaveu del Grup Municipal
del PSC

Hace pocos días que llegamos a la mitad de mandato en el 
Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
 
Nosotros pensamos que se podía haber aprovechado la 
oportunidad que representa la mitad del mandato para 
trasladar a la ciudadanía, gobierno y oposición conjuntamente 
todos los temas del día a día de la ciudad.

Creemos que el equipo de gobierno de Sant Feliu de 
Llobregat podía haber buscado  consenso para realizar un 
acto unitario de toda la corporación de mitad de mandato, 
pero  la realidad es que no se ha invitado ni a los grupos 
políticos.

Los ciudadanos esperan de nosotros que nos pongamos 
de acuerdo por lo menos en dar respuesta a las principales 
necesidades de las personas y de la ciudad,  especialmente 
ante este contexto de crisis sanitaria.

No obstante, desde nuestro grupo queremos trasladar que 
estamos contentos de que por fin empiecen las obras para 
soterrar las vías en nuestra ciudad. Son unas obras que 
históricamente ha reivindicado la totalidad de la ciudad 
como muy necesarias y que por fin empiezan. Este hecho 
nos parece una muy buena noticia.

Es evidente que  a partir de ahora, los vecinos deberemos 
convivir con las obras y esto generará tensiones. Quiero 
expresar mi mano tendida al equipo de gobierno de la 
ciudad para colaborar en que el proyecto se lleve a cabo 
con las menos tensiones posibles.

Por otro lado, este mandato ha estado muy marcado por 
la crisis sanitaria que ha derivado en una crisis social y 
económica. Desde Cs hemos apoyado el pacto de ciudad 
pero consideramos que el equipo de gobierno ha tardado 
mucho en vincular partidas presupuestarias concretas al 
pacto de ciudad. Este hecho ha supuesto, desde nuestro 
punto de vista, que no se diera una respuesta ágil a los 
principales problemas existentes en la ciudad derivados 
de la crisis sanitaria. A nosotros nos preocupa mucho el 
poco incentivo que se ha dado al comercio local para su 
recuperación, por ejemplo.

Hemos sido  testigos del trabajo que se ha hecho desde 
equipos de gobierno  de municipios vecinos dando una 
respuesta de apoyo al comercio local más eficaz e inmediata 
que en nuestra ciudad.

No obstante, queremos lanzar un mensaje de optimismo 
porque esperamos que en los próximos meses todas las 
personas de nuestra ciudad estén totalmente vacunadas y 
podamos poco a poco recuperar la vida.

www.santfeliu.cat/ciudadanos

Balance de medio mandato 

Elisabeth Valencia
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s

Des del 2003 els Ajuntaments que pretenen atorgar 
subvencions tenen l’obligació legal d’aprovar el Pla 
Estratègic de Subvencions (PES). El darrer mes d’abril, 
el PES va ser aprovat per unanimitat. Tenir-lo aprovat per 
aquest mandat era una prioritat del govern municipal, amb 
l’objectiu estratègic de posar a l’abast de la ciutadania la 
informació pública i amb l’objectiu operatiu d’implementar 
un sistema d’integritat institucional.

Amb l’aprovació d’aquest Pla Estratègic, l’Ajuntament 
disposarà d’un instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tinguin per objecte el foment d’una activitat 
d’utilitat pública d’interès social.

Amb el PES aprofundim, doncs, en transparència ja que es 
faran públiques les subvencions i els ajuts. Incrementem els 
nivells d’eficiència i eficàcia, ja que amb aquest Pla posarem 
de relleu els objectius i efectes que es pretenen aconseguir 
mitjançant les subvencions, així com els costos previsibles i 
les seves fonts de finançament.

El nou PES estableix dos règims de concessió de 
subvencions, la de concurrència competitiva (en què la 
concessió s’estableix conforme els criteris de valoració 
fixats en les bases reguladores) i el de concurrència 
no competitiva (no s’estableix mitjançant comparació 
valorativa), i la concessió directa, ja siguin les previstes 
nominativament en el Pressupost municipal, les que vinguin 
imposades per normes de rang legal, o que s’acreditin raons 
d’interès públic, social, econòmic o humanitari.

El 2019 es van destinar 1.154.135,58 € a subvencions i 
ajuts. Per àmbits: Serveis Socials suposa el 33,4% del total; 
Cultura, el 17,3%; Esports, el 14,8%; Educació i Infància, 
el 12,3%; Promoció Econòmica, el 8,2%, i Solidaritat 
i Cooperació, el 7,2%. La resta d’àmbits representen, 
individualment, el 2% o menys de l’import destinat a 
subvencions i ajuts.

El govern municipal fa un pas més en el camí cap al bon 
govern, un pas més cap al camí de garantir el compliment 
del conjunt de principis, obligacions i regles que s’han de 
donar perquè l’activitat pública es porti a terme en les millors 
condicions possibles i es garanteixi així uns serveis públics 
de qualitat. Un pas més cap la màxima transparència, 
qualitat, equitat i amb garanties de retiment de comptes.

La regulació de les subvencions
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Una vez firmada el Acta de Replanteamiento, las obras del 
Soterrament tienen todas las condiciones favorables para 
que comiencen en las próximas semanas.

Nuestra ciudad vivirá 44 meses con las obras más complejas 
y también más importantes de nuestra historia, donde 
tendremos que convivir con las lógicas disfunciones.

Ha llegado el momento de conocer los proyectos 
seleccionados y programar un proceso de debate con 
el suficiente tiempo para que toda la ciudadanía tenga la 
información detallada, sea partícipe de las propuestas y de 
una consulta con todas las garantías democráticas. 

Balance de dos años del gobierno municipal.

El análisis de los hechos nos lleva a considerar que nos 
encontramos con la  peor gestión municipal del  equipo de 
gobierno de la época democrática.

Las dificultades de la pandemia no justifican el que todos 
los grandes problemas de la ciudad no estén enfocados, 
en vías de trámite o en solución. Veïns per Sant Feliu 
ofrece una explicación detallada que se puede consultar 
en nuestro Blog veinspersantfeliu.blogspot.com, y también 
en el Diari que se distribuirá en los buzones en este mes 
de julio. 

Hemos votado en contra y presentando propuestas ante: 
La subida de los impuestos en el  presupuesto 2020. En el 
nuevo contrato de jardinería por el continuismo municipal. 
En la subida de 730.000€/año de la modificación del 
contrato de residuos, presentando alegaciones y sobre 
todo RECURSO por las consecuencias económicas en caso 
favorable. En el Plan Urbanístico de la Riera de la Salut-Mas 
Llui. En la instalación del área comercial. En el encargo 
del Servicio de Atención Domiciliaria. En la organización 
y funcionamiento del Ayuntamiento. Hemos manifestado 
nuestro desacuerdo con las obras de rehabilitación del 
Ayuntamiento mientras nuestra ciudad está desatendida. 
Venimos votando en contra de las políticas paternalistas 
y sin soluciones del Complex. Votamos abstención en el 
Pacto de Ciudad a pesar de que fuimos los inciadores 
porque el equipo de gobierno ha variado los planteamientos 
iniciales.   

En cuanto a la información, participación y transparencia, 
todos los grupos de la oposición nos hemos visto obligados 
a tener que presentar una moción en el Pleno Municipal en 
su exigencia. Nuestro convencimiento es que los dos años 
que restan de mandato iremos a peor.

L’Opinió

Soterrament

www.santfeliu.cat/veinssf

El passat 10 de juny va fer 2 anys de l’inici del mandat 
municipal. Des de Tots Som Sant Feliu, ens agradaria poder 
fer una valoració positiva de l’acció del govern municipal de 
SFeCP i ERC durant aquest temps. En el seu moment, el 
nostre grup va cedir un vot de confiança per a la investidura 
amb l’esperança que el nou govern donés l’impuls que Sant 
Feliu tant necessita. Des de llavors, hem fet una oposició 
constructiva i responsable, deixant governar el govern 
municipal, oferint la nostra mà per fer front a la pandèmia 
i a les seves conseqüències econòmiques i socials; però 
exercint la nostra força com a oposició en les qüestions que 
podien danyar la ciutat, donant suport a la plataforma contra 
el “Monstre Comercial” o als veïns i comerciants del carrer 
del Marquès de Monistrol, avisant de les deficiències en els 
plecs dels contractes de jardineria o aturant el planejament 
que pretenia construir habitatges a les zones verdes i 
d’equipaments al Mas Lluí, reobrint vells conflictes i faltant a 
la paraula donada als veïns del barri.

De l’acció de govern, només en podem dir que s’ha gestionat 
el dia a dia i que per inèrcia s’han acabat d’executar accions 
heretades de mandats anteriors. A dia d’avui, les úniques 
propostes de Tots Som Sant Feliu a les quals el govern 
municipal ha atès són la conversió del carrer de Falguera i 
del carrer de Batista en espai amb prioritat per als vianants, la 
implantació de l’auxiliar de conversa en anglès a les escoles 
i una línia d’ajuts als gimnasos, restauració i oci nocturn 
damnificats per la pandèmia. Fins i tot el començament de 
les obres del soterrament que s’havien de posar en marxa 
a començament de mandat s’ha allargat més del compte.

Des de Tots Som Sant Feliu, exigirem que durant els 2 
anys restants de mandat hi hagi l’activació que Sant Feliu 
necessita: l’ajut als més desfavorits, el tant necessari 
impuls industrial i comercial, la reconversió dels polígons 
industrials de la riera de la Salut per guanyar zones verdes, 
d’equipaments i habitatge social de lloguer, el suport a la 
revitalització del nostre valuós teixit associatiu i cultural, 
avançar en el desmantellament i recuperació dels espais de 
la Sànson; sumant tots l’esforç per planificar el Sant Feliu de 
després del soterrament.

2 anys perduts

www.santfeliu.cat/totssomsantfeliu

Silvestre Gilaberte
Portaveu del Grup Municipal de
Veïns per Sant Feliu

Jaume Manyoses
Portaveu del Grup Municipal de
Tots Som Sant Feliu

Ciutat
Els serveis i equipaments municipals canvien els 
horaris a l’agost
Amb motiu de les vacances d’estiu, l’horari d’alguns equipaments i serveis municipals varia durant el mes d’agost. 
Consulteu a continuació la relació d’horaris.

Ajuntament: Oficina d’Atenció 
Ciutadana
L’OAC continua davant de Can Ricart, i 
atendrà la ciutadania, del 26 de juliol al 31 
d’agost, de 8 a 14 h.

Educació i infància
Atenció presencial de dilluns a divendres 
fins el 30 de juliol, amb cita prèvia. Agost 
tancat.

Escoles Bressol
Patufet, Ginesta, Tambor i Fàbregas 
romandran tancades de l’1 al 31 d’agost 
(ambdós inclosos).

Escola de Música
Horari d’atenció al públic de l’1 al 31 de 
juliol: de dilluns a divendres, de 16.30 h a 
19.45 h. Agost tancat. A partir de l’1 de 
setembre: de dilluns a divendres, de 16.30 
a 19.45 h.

Esports
Totes les Instal·lacions esportives 
romandran tancades del 2 al 27 d’agost a 
excepció de:
• Camp Municipal de Futbol Falguera: 

el primer equip l’utilitzarà a partir de 
l’última setmana del mes d’agost.

• Camp Municipal de Les Grases: el 
primer equip l’utilitzarà a partir de 
l’última setmana del mes de juliol. 

• Palau Municipal d’Esports Juan Carlos 
Navarro i Pavelló Escola Nadal: el primer 
equip i equips júniors l’utilitzaran durant 
la primera i darrera setmana del mes 
d’agost.

• Piscina Municipal de l’Escorxador: 
romandrà oberta del 18 de juny al 12 de 
setembre ambdós inclosos.

Casal de Joves
Tancat del 31 de juliol al 5 de setembre.

Biblioteca Montserrat Roig
Fins al 10 de setembre:
• Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 20.30 h
• Matins: divendres, de 9.30 a 14 h

Palau Falguera i Sala Ibèria
Agost tancats tret d’actes puntuals

Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC)
Tancat del 2 al 31 d’agost. Per a 
urgències, cal trucar al 012.

Oficina Local d’Habitatge
Tancada durant el mes d’agost.

Oficina de Serveis Ambientals
Tancada durant el mes d’agost.

Salut Pública
Tancat fins al 3 de setembre. Per a 
urgències, trucar a l’Agència de Salut 
Pública de la Generalitat de Catalunya al 
telèfon 93 371 06 50 o al 012.

Servei d’Informació i Atenció a la Dona 
Tancat durant el mes d’agost.

Servei Municipal de Mediació Ciutadana
Actiu durant tot el mes d’agost en horari 
de 10 a 14 h.

Àrea de Territori, Sostenibilitat i 
Activitat Econòmica
Actiu durant tot el mes d’agost en horari 
de 9 a 14 h.

Centre de Promoció Econòmica Can 
Maginàs
Tancat del 9 al 22 d’agost.

Aula Sant Feliu
Tancada del 2 al 31 d’agost.

Arxiu Històric Comarcal
Tancat del 2 al 13 d’agost. Del 16 d’agost 
al 30 de setembre, de dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14.30 h.

Centre cívics
Els centres cívics Mas Lluí i Les Tovalloles 
romandran tancats de l’1 al 31 d’agost.
El Centre Cívic Roses estarà tancat fins al 
18 d’agost.

Policia local
Atenció 24 h, també al telèfon 93 666 15 
43. 

Co-Innova (edifici de la Torre del Roser)
Tancat del 9 al 24 d’agost. 

Cementiri Municipal 
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i les 
tardes de dimarts i dijous, de 15 a 18 h, 
dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 14 h. 

Tanatori Municipal
De dilluns a diumenge, de 8.30 a 20.30 h 
sense interrupció. Telèfon d’atenció les 24 
hores els 365 dies de l’any: 93 666 09 24.
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l’ESTiu
AMB LA MARCA
EXCLUSIVA D’ÒPTICA FELIU

Prepara’t per 

DIDINSKY

SOL POLARITZADES 
 
Graduades Sol

Progressius Sol

Lents de contacte
        • adaptació gratuïta, 
        • compra’T un pack DE 6 UNITATS 
           1 LENT GRATIS + líquid de viatge

89
44
34

€

€

€

CENTRE AUDITIU 
LENTS DE CONTACTE

Carretera Laureà Miró, 137
08980Sant Feliu de Llobregat
93 666 17 74 | 628 70 94 21   

olga@opticafeliu.com


