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El soterrament
avança a
tota màquina



Rambla Major, el projecte que 
convertirà la frontera en frontissa

L’Ajuntament ha presentat en un acte públic el projecte 
Rambla Major, la proposta que santfeliuencs i santfeliuenques 
van triar per majoria en la consulta del soterrament el mes 
de novembre passat. El futur gran eix vertebrador de Sant 
Feliu es va convertir en el projecte guanyador després que la 
ciutadania de Sant Feliu li donés el seu vist-i-plau majoritari, 
amb 2.790 vots que van representar un 44,29% sobre el total. 
Entre les característiques més ressenyables hi ha la creació 
d’un eix que connecta els diferents espais existents i de nova 
creació al llarg del seu traçat. Els nous espais públics que 
es generaran, com places i jardins, seran de caràcter molt 
divers, amb una proposta espaial atractiva i una gran oferta 
d’espais aptes per a diferents activitats. També proposa 
un model de mobilitat que s’adapta als carrers existents, 
prioritzant els passejos per a vianants, integrant la xarxa de 
transport públic i generant vials pacificats.

Presentació a la ciutadania
L’alcaldessa Lídia Muñoz i el primer tinent d’alcalde Oriol 
Bossa van presentar el 29 de març passat Rambla Major, 
en una sessió que va comptar amb la presència de l’equip 
redactor del projecte Under Project Lab SCP. A l’inici de 
l’acte, que es va celebrar al Palau Falguera i es pot tornar a 
consultar al canal de Youtube municipal, es van repartir unes 
targetes en què les persones assistents podien plantejar 
preguntes sobre Rambla Major. Una vegada finalitzada la 
presentació per part de l’equip responsable del projecte, 
els seus integrants, juntament amb els representants del 
Govern municipal, van contestar els comentaris que s’hi 
van plantejar. D’altra banda, els serveis tècnics municipals 

L’equip Under Project Lab SCP, autor de Rambla Major, projecte més votat a la Consulta del 
soterrament, ha compartit amb la ciutadania els detalls del Sant Feliu del futur.

Soterrament

també van donar compte en el transcurs de l’acte de l’estat 
de les obres del soterrament, compromís que l’Ajuntament 
assumeix regularment per mantenir informada la ciutadania a 
través de diversos mitjans, així com el punt en què es troba a 
nivell de contractació pública, entre altres temes relacionats.

Oficina d’Atenció Ciutadana

93 685 80 01
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Vols fer alguna pregunta 
a l’alcaldessa?
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
el tercer dimarts de cada mes

Apunta’t al 
millor estiu!C    m

a casa!
• Cursos de natació
• Campus d’estiu
• Estades d’aventura nàutica
• Més de 4.000 m2

 d’instal·lacions per fer
 tot l’esport...

www.elcomplex.cat Més Info!

Subscriu-te al butlletí digital
del soterrament
Rebràs tota l’actualitat relacionada amb 
les obres, activitats vinculades, informació 
sobre les propostes guanyadores de la 
Consulta i molt més.

Segueix aquestes instruccions i dóna’t d’alta:

Canal d’informació municipal
Whatsapp: 626 999 434

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 

C/ Rectoria (al davant de Can Ricart) 

Horari habitual: de dilluns a 
divendres, de 8 a 20 h.
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Una nova etapa 

Sant Feliu ha aconseguit una fita històrica: 
soterrament complert, pagat 100% per ADIF i amb les 
obres avançant segons el calendari marcat. I un cop 
realitzada la Consulta del Soterrament, en què s’han 
definit les línies mestres del futur de la zona alliberada 
per les vies, cal fer un pas endavant. 

El soterrament de les vies de tren serà el detonant 
per poder construir la ciutat que tots i totes volem i 
que hem començat a decidir de forma comunitària. 
Per això, al ple d’abril presentarem una moció per 
preservar aquest esperit participatiu en aquesta nova 
etapa. Una nova etapa amb molts reptes, davant la 
gestió d’una obra d’aquesta magnitud i de l’impacte 
que suposarà en el dia a dia de Sant Feliu; però 
sobretot una etapa plena d’oportunitats per configurar 
el Sant Feliu del futur. 

En aquest marc, cal destacar la designació de Sant 
Feliu com a ciutat de referència a l’Estat espanyol per 
al desenvolupament i la implementació de l’Agenda 
Urbana, així com el marc d’oportunitat que s’obre 
amb els plans europeus de reactivació post pandèmia, 
com els fons Next Generation, entre d’altres. 

Aquest nou escenari tindrà un impacte directe 
en l’organització i el dia a dia de l’Ajuntament, i 
considerem adient que la Ponència del Soterrament 
també s’hi adapti i que esdevingui la Ponència del 
Sant Feliu 2030; un espai amb participació de tots 
els grups municipals amb representació al consistori 
i també de representants de la ciutadania, seguint 
el model del Pacte de Ciutat, que finalitza al juny 
d’aquest 2022. 

La ciutat que volem la construirem entre tots i totes! 

Lídia Muñoz Cáceres
Alcaldessa

Soterrament

Segur que si heu creuat la via o heu passejat per la zona més propera, heu vist que les obres del 
soterrament avancen dia a dia: el tancament del pont de ferro, la creació de l’estació provisional, els 
pilots a la zona de Jacint Verdaguer... Sabem que les obres sempre provoquen afectacions, sorolls, 
molèsties i que generen situacions poc còmodes. El camí serà dur, són molts mesos d’obres i ens 
esperen: talls de carrers, pèrdua d’aparcaments, canvis de circulació... En definitiva, caldrà canviar 
les nostres rutes i rutines. Però us asseguro que el premi és gegant i el benefici durarà tota la vida i es 
perllongarà durant generacions. 

Hem de valorar la sort que té Sant Feliu de poder fer aquest canvi, de l’oportunitat de poder tenir la 
ciutat que ens mereixem. Una ciutat amable amb les persones, accessible, verda,  cohesionada, feta 
per i per a les persones. La ciutat que portem anys reivindicant. 

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

El Govern encapçala les sessions 
informatives adreçades a la 
ciutadania
L’Ajuntament ha previst el desenvolupament d’una sèrie de 
sessions en els propers mesos per informar puntualment 
a ciutadanes i ciutadans sobre l’evolució de les obres del 
soterrament, els inevitables canvis que comportaran en la 
fesomia de Sant Feliu, i les afectacions que se’n derivin. 
Dilluns 14 de març es va celebrar el primer d’aquests actes 
oberts a tota la ciutadania, en què l’alcaldessa Lídia Muñoz i el 
primer tinent d’alcalde Oriol Bossa, juntament amb els serveis 
tècnics municipals, van donar compte dels diversos temes 
relacionats amb els treballs del soterrament. Entre d’altres 
es va informar de les afectacions a la mobilitat rodada i a peu 
que preveu ADIF, així com les actuacions previstes a curt i 
mig termini, amb el suport de plànols i infografies. L’acte es va 
celebrar a la Sala Ibèria però hom el pot consultar, juntament 
amb la resta de xerrades relacionades amb el soterrament, a 
través de la retransmissió que es va gravar i publicar al canal 
de Youtube de l’Ajuntament.

A aquesta sessió se li sumaran altres trobades sectorials per 
traslladar els canvis específics que hi haurà en determinats 
barris, adreçades especialment al veïnat d’aquestes zones. 
La primera d’elles va tenir lloc dilluns 28 de març a la sala 
d’actes del centre Can Maginàs, on es va informar de les 
actuacions previstes en les properes setmanes en aquest 
barri, com l’habilitació del doble sentit de circulació al 
carrer de l’Hospitalet, o els talls en les cruïlles del carrer de 
Constitució amb el carrer de Comerç i amb la carretera de la 
Sànson. La ciutadania pot consultar el calendari de sessions, 
així com altres informacions rellevants, als mitjans municipals 
i específicament a l’apartat del web municipal www.santfeliu.
cat/soterrament.

Eliminació del pont de ferro
Ja han començat els treballs de desballestament del pont 
metàl·lic al carrer de Jacint Verdaguer, a l’alçada de l’actual 
oficina de correus i del Palau Municipal d’Esports Juan Carlos 
Navarro. La retirada d’aquesta emblemàtica construcció es 
compensarà en les properes setmanes amb l’habilitació d’una 
passera adaptada amb ascensors a la zona del carrer de 
Constitució. Com a alternatives, les persones vianants poden 
travessar la via pel carrer de Montejurra i pel pas inferior del 
carrer de Verge de Montserrat. Així mateix, està previst que 
ADIF habiliti a finals d’any una nova connexió a peu entre els 
carrers de Pi i Margall i Girona. 

Pont sobre el carrer de Comerç i 
noves rotondes
Abans de l’estiu s’executarà l’ampliació d’aquest pont per 
preparar l’entrada al túnel, que començarà a l’alçada del parc 
esportiu de les Grases. Com a conseqüència hi haurà talls en 
les cruïlles del carrer de Constitució amb el carrer de Comerç 
i amb la carretera de la Sànson, afectacions que es faran de 
manera consecutiva i no simultània per garantir un flux de 
vehicles òptim. En aquest sentit, es crearan dues rotondes, 
a la cruïlla de la carretera de Laureà Miró amb el carrer de 
Comerç i en la confluència del carrer de Mataró amb la 
carretera de la Sànson, que permetran ordenar el trànsit i que 
la circulació al municipi es vegi afectada el mínim possible.

Doble sentit al carrer de 
l’Hospitalet
Tal com es va avançar en les sessions informatives 
organitzades per l’Ajuntament, s’habilita un doble sentit 
de circulació al carrer de l’Hospitalet, que garantirà l’accés 
a l’aparcament soterrat. Aquesta mesura ve derivada per 
l’afectació del tram del carrer de Constitució que connecta 
amb la carretera de la Sànson.

Estació provisional
Entre els mesos de maig i juny s’iniciarà la construcció 
de l’estació provisional, que estarà ubicada a l’alçada de 
l’actual pas a nivell. L’estructura comptarà amb dues andanes 
instal·lades a banda i banda del tram del carrer de Constitució, 
situat entre el passeig de Comte de Vilardaga i riera de la 
Salut. L’edifici tindrà entrada i sortida per ambdós costats del 
carrer de Constitució, tot i que aquesta estació no es podrà 
fer servir com a intercanviador. A més, ADIF instal·larà dos 
ascensors a banda i banda del pont que travessa la via.

Instal·lació de pilots i una nova 
rotonda
 
El mes de febrer va marcar l’inici de l’execució de murs pantalla 
de pilots al carrer de Jacint Verdaguer, entre la passarel·la 
existent i l’avinguda de Montejurra. Aquests pilots, que van 
començar a instal·lar-se a l’octubre de l’any passat, són 
estructures que serveixen de fonament de les pantalles del 
túnel del soterrament. Les tasques de perforació derivades 
d’aquestes obres han començat per la pantalla del costat de 
les cases situades en aquest tram. El trasllat de maquinària 
pesant per l’execució d’aquests treballs va coincidir amb 
l’adequació d’una nova rotonda situada a l’Avinguda del Sol 
amb el carrer de Francesc Macià, entre el terme municipal 
de Sant Feliu i Sant Joan Despí. L’anterior rotonda interferia 
amb l’espai necessari per a l’execució dels fonaments del 
futur calaix ferroviari, pel que s’ha reconstruït una nova més 
allunyada del traçat ferroviari. Una vegada finalitzin els treballs 
previstos per ADIF en aquesta zona, es preveu la restitució de 
la rotonda amb la seva configuració inicial.

El soterrament, al dia

Menys vies, més ocupació
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i ACCIONA han signat un acord de col·laboració perquè totes les vacants 
d’ocupació lligades al projecte de construcció del soterrament siguin publicades a la borsa d’ocupació pública local. 
L’objectiu és optimitzar la gestió de les ofertes de feina lligades al soterrament de Sant Feliu, augmentant la rapidesa i 
l’eficàcia del procés i afavorint la inserció laboral de les persones usuàries del Servei Local d’Ocupació. 

El Servei Local d’Ocupació farà una preselecció de candidatures entre les persones que inicialment acompleixin els 
requisits per a cadascuna de les vacants d’ACCIONA. A continuació, es farà un seguiment de les candidatures de forma 
conjunta, amb l’objectiu de definir les competències dels i les professionals i, en cas de no encaixar en els perfils, el Servei 
Local d’Ocupació facilitarà als i les candidates les eines necessàries per millorar la seva ocupabilitat.
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Pacte de ciutat

Estat de les actuacions del Pacte 
de Ciutat
 

Pacte de Ciutat, una eina clau 
per no deixar ningú enrere

Dona 8M

El 8 de març Sant Feliu va celebrar el Dia Internacional de 
les Dones amb un conjunt d’activitats sota el lema ‘#totes 
les dones, #tots els drets, #tots els dies”. Enguany es van 
programar més d’una vintena d’iniciatives amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania sobre la lluita dels drets, la igualtat 
d’oportunitats, l’equitat i la justícia, i també per recordar que 
la reivindicació de cada 8 de març ha de ser una lluita diària. 
Aquesta tasca contínua de sensibilització es treballa des 
de diferents àmbits i amb l’esforç d’entitats com el Consell 
Municipal de les Dones i l’Ajuntament.

La XIII edició de l’exposició col·lectiva de dones 
santfeliuenques ‘Amb ulls de dona’, la lectura del manifest 
llegit en part per l’alumnat de l’IES Martí Dot, o els cinefòrums 
organitzats dins de la Mostra Internacional de films de dones 
de Cinebaix van ser algunes de les activitats que van integrar 
el programa d’enguany. Una de les iniciatives destacades 
és també el reconeixement especial a la maternitat d’Elna 
amb la visita de l’alcalde d’aquesta localitat del Languedoc-
Rosselló, Nicolás García, en l’acte ‘Per què una plaça 
Elisabeth Eidenbenz? Descobrim la maternitat d’Elna’. 

Els plans d’igualtat, una aposta per 
la paritat de tracte i oportunitats
L’Ajuntament ha realitzat com a activitat complementària 
dels actes del 8 de març un vídeo en què quatre empreses 
de Sant Feliu expliquen la seva experiència amb el Pla 
d’Igualtat que tenen o bé aprovat o en vies d’aprovació, 
així com altres accions que estan portant a terme. Es dona 
així l’oportunitat que empreses de sectors tan dispars com 
Almirall (sector farmacèutic), Soler i Sauret (transport de 
viatgers per carretera), Dallant (indústria química alimentària) 
i Mersen (fabricació industrial i comercialització de productes 
elèctrics) posin en valor tot un seguit de bones pràctiques 
per promoure la igualtat efectiva entre homes i dones. Tal 
com destaca al vídeo la regidora d’Activitat Econòmica, 
Feminismes i LGTBI Loren Rider “aquests plans són una 
bona eina per impulsar la igualtat entre homes i dones a les 
empreses, però també es poden realitzar accions que vagin 
més enllà del que la llei ens obliga”. Accediu al vídeo a www.
santfeliu.cat/youtube

Sant Feliu commemora el Dia Internacional de 
les Dones reivindicant ‘totes les dones, tots els 
drets, tots els dies’El Pacte de Ciutat s’ha consolidat com una eina de treball i 

consens que ha aportat solucions a les noves necessitats 
i als nous reptes sorgits arran de la crisi de la Covid-19. 

sessions de formació i capacitació a agents en el territori, 
a les que han seguit sessions d’elaboració de la pròpia 
guia i una darrera sessió de tancament. A partir d’aquí, una 
una persona contractada a través del Pacte de Ciutat ha 
fet seguiment telefònic per identificar i detectar aquestes 
situacions, i introduir-les en els circuits d’atenció municipals.

Persones amb discapacitat
El Pacte establia una línia d’ajuts per cofinançar serveis 
terapèutics especialitzats, destinats a donar suport a les 
persones en situació de dependència i al seu entorn cuidador. 
Finalment s’han atorgat el 100% dels ajuts sol·licitats, amb 
un import total de 18.196 euros que beneficiaran fins a 31 
persones. 

Metodologies d’anàlisi de dades i 
tendències socials
S’ha desenvolupat i implementat una eina predictiva per 
preveure situacions de vulnerabilitat i anticipar-se a les 
necessitats. Es tracta d’una aplicació tecnològica que 
permetrà dissenyar i formular, de manera més eficient, les 
polítiques dirigides a reduir la desigualtat social i les bretxes 
entre rics i pobres, així com per fer front als grans reptes 
socials com l’envelliment de la població, la soledat no 
desitjada, la fam, el dret a l’habitatge o la pobresa energètica. 
Els objectius d’aquesta eina predictiva són identificar les 
necessitats de serveis socials per perfils poblacionals i 
territori; ajudar a dimensionar la cartera de serveis del 
territori, la necessitat actual i la necessitat futura; i planificar 
els recursos necessaris.

Gestió de residus
Les mesures per revitalitzar i reactivar l’activitat econòmica 
del Pacte de Ciutat també contemplaven el foment de la 
recollida selectiva de residus i la minimització de la generació 
dels mateixos. En aquest sentit, s’han desenvolupat a 
l’empara del Pacte tres campanyes:

Campanya de cartró i paper ‘A Sant Feliu fem un bon paper’, 
en què s’ha incidit en 270 comerços dels quals han rebut un 
adhesiu distintiu 46.

Campanya ‘Dràstics amb els plàstics’, que va facilitar el 
repartiment de 48.350 bosses de roba reutilitzatbles al 2021, 
i la previsió de lliurar 13.600 bosses reixades més al 2022.

Campanya de residus orgànics ‘A Sant Feliu reciclem 
l’orgànica’ que ha incidit en 107 establiments, 62 dels quals 
rebran un adhesiu que reconeix el seu bon ús, i que ha 
permès el lliurament de davantals a 36 comerços, 17 escoles 
i 20 parades de mercat.

Les dades confirmen la situació 
d’atur estructural que pateixen les 
dones
Els serveis tècnics municipals d’Informació de Base van 
elaborar una infografia amb les dades mensuals de l’atur a 
Sant Feliu, en què s’evidencia la cronificació estructural de 
la feminització de l’atur. En concret, el mes de febrer es va 
tancar amb 1.823 persones sense feina al municipi, situació 
que afecta de manera més acusada a dones que a homes 
tenint en compte que el 57,21% (1.043 persones) representa 
l’atur femení, mentre que el 42,79% restant (780 persones) 
està integrat per homes. Els indicadors confirmen que un 
9,25% de les dones en edat activa estan situació d’atur, 
mentre que en el cas dels homes el percentatge cau fins al 
6,61%.

PRINCIPALS ACTUACIONS
Prop d’un 70% de les 53 actuacions lligades al Pacte de 
Ciutat s’han finalitzat. A continuació se’n detallen les més 
significatives:

Projecte d’ocupació i formació
Un total de 81 persones s’han vist beneficiades del Pacte 
de Ciutat a través projecte d’ocupació i formació finançat 
íntegrament per fons propis de l’Ajuntament. Aquest compleix 
un doble objectiu: d’una banda materialitzar una política 
activa d’ocupació, dirigida als col·lectius més vulnerables i 
amb més dificultats d’inserció sociolaboral; i de l’altra, donar 
suport al desplegament de les pròpies mesures del Pacte, i 
donar resposta de reptes en matèria de reconstrucció social 
i econòmica.

Entre abril i desembre de 2021, el programa d’ocupació i 
formació ha permès contractar 39 persones amb criteris 
de caràcter socioeconòmic, entre auxiliars administratius, 
oficials, peons, tècnics de suport i d’altres perfils. També 
s’han pogut prorrogar fins a finals de 2021 un total de 22 
contractes del pla d’ocupació de Treball als Barris i del 
programa Singulars. A banda del pla d’ocupació i formació, el 
Pacte ha permès contractar 20 persones més que han donat 
suport al desplegament de les actuacions vinculades a la 
reconstrucció econòmica i social de la ciutat. Entre aquestes 
hi ha específicament les previstes al propi Pacte, però també 
altres línies de projecte enfocades a les necessitats de 
reactivació.

Detecció i prevenció de violències
Dins les actuacions previstes al Pacte per garantir els drets 
bàsics de la ciutadania hi ha la creació d’una Guia local de 
maltractament de la gent gran, per a la que s’han tingut 
en compte aspectes socials, sanitaris i jurídics entorn el 
fenomen dels maltractaments per abordar-los de manera 
coordinada i comunitària. Durant el darrer any s’han realitzat 

L’estat de les actuacions del Pacte 
de Ciutat es pot consultar a través de 
www.santfeliu.cat/pactedeciutat, 
o mitjançant aquest codi

Desaparició necessitat 4 %

Pendent d’inici 7,7 %

En execució 18,7 %

Finalitat 62,2 %

7

el
b

u
tl

le
tí

6

ab
ril

 2
02

2



Seguretat Voluminosos

La Junta Local de Seguretat es va reunir l’11 de març per 
analitzar l’informe d’indicadors corresponents a l’any 
2021, del qual es desprèn que Sant Feliu manté una taxa 
de delictes molt inferior a la dada general de Catalunya. El 
nombre de delictes registrats en el 2021 ha experimentat una 
reducció del 3,7%, que arriba al 8,66% en el cas de delictes 
contra el patrimoni, respecte de l’any 2019, és a dir, el darrer 
abans de la imposició de mesures contra la Covid-19 que 
restringien la mobilitat de les persones. L’informe apunta 
que les resolucions s’han incrementat en un 2,1% i les 
detencions en un 22%, i estipula que la principal tipologia de 
delictes contra el patrimoni que es perpetren són les estafes 
seguides dels furts, ambdues a molta distància de la resta 
de delictes.

Pel que fa a la seguretat del trànsit, l’informe evidencia que 
es mantenen les mateixes xifres en el nombre d’accidents, 
reduint només en un 1 (93 percaços) la dada de 2020, any 
en què també s’aplicaven fortes restriccions en la mobilitat. 
De fet, si es compara amb el darrer any de normalitat previ a 

El primer tinent d’alcaldia, Oriol Bossa, i l’alcaldessa de Sant 
Feliu, Lídia Muñoz, van presentar el 31 de març a la plaça 
de la Vila la nova campanya de recollida de voluminosos “El 
carrer no és un traster”. Els voluminosos, col·loquialment 
anomenats mobles o trastos vells, són els residus domèstics 
que per les seves grans dimensions no es poden abocar al 
contenidor.

Durant l’acte de presentació es va explicar com funciona 
el nou servei de recollida de mobles i trastos vells, que 
incorpora millores per assegurar la correcta recollida de 
residus i el seu posterior reciclatge. El principal canvi són els 
nous dies de recollida dels trastos vells per barris: els dilluns 

Els indicadors presentats en la Junta Local de 
Seguretat situen Sant Feliu novament com una 
de les ciutats més segures de l’entorn

“El carrer no és un traster”, nova campanya de 
recollida de mobles i trastos vells 

la pandèmia, la reducció és encara més remarcable, atès que 
en aquell exercici es van registrar 129 accidents. Altres dades 
apunten que el nombre d’accidents per cada 1.000 habitants 
és acusadament menor que la mitjana de la província de 
Barcelona, a Sant Feliu és de 2,1, mentre que la mitjana 
provincial arriba a 5. La comparativa en el cas de les persones 
ferides en algun accident també aporta dades destacables 
per a Sant Feliu, amb 0,66 persones ferides per cada mil 
habitants contra les 1,9 que es produeixen de mitjana a la 
resta de la província. D’altra banda, els punts negres de trànsit 
també s’han reduït notablement. Aquestes localitzacions amb 
més de dos accidents han passat de 4 a 3, una reducció al 
voltant d’un 50% respecte a anys anteriors.

Les persones assistents van destacar la feina desenvolupada 
pel Servei d’Atenció a les Víctimes (SAV), així com l’operatiu 
que es va portar a terme arran de l’incendi del passat 31 de 
desembre al carrer d’Europa del barri de la Salut, amb el treball 
conjunt entre Bombers, Policia Local, Mossos d’Esquadra i 
Creu Roja.

els barris per sota de la via i els dimarts els barris per sobre 
de la via. Així, les persones que viuen als barris per sota de la 
via del tren (Falguera, Can Nadal, Can Maginàs, Can Llobera 
i Can Bertrand) han de treure els trastos vells dilluns a partir 
de les 20 h i fins a les 7 h de dimarts; i les persones que 
viuen als barris per sobre de la via del tren (La Salut, Roses 
Castellbell, Can Calders, Mas Lluí i Les Grases) els han de 
treure dimarts a partir de les 20 h i fins a les 7 h de dimecres.

En el decurs de la presentació també es van oferir indicacions 
de què es pot treure al carrer i què cal gestionar per altres vies, 
com per exemple a través del servei gratuït de la deixalleria, 
així com saber què cal fer quan es tracti de voluminosos 
perillosos com miralls, vidres o elements punxants.

A més, en el marc de la presentació es van donar instruccions 
de com i on dipositar de forma correcta els voluminosos a 
la via pública, ja que els abocaments fora del dia i horari fan 
necessaris serveis extraordinaris de recollida que comporten 
una despesa econòmica i un impacte visual negatiu per a la 
ciutadania que es comporta de manera cívica.

La nova campanya dona resposta al Pla d’actuació del 
Mandat 2019-2023, que en el seu eix número 4 estableix la 
promoció de la reducció, reutilització i reciclatge massiu de 
residus.

Més informació a www.santfeliu.cat/voluminosos

FALGUERA

LES GRASES

LA SALUT
CAN CALDERS MAS LLUÍ

ROSES 
CASTELLBELL

CAN NADAL
CAN MAGINÀS
CAN LLOBERA

CAN BERTRAND

LLENÇA’L QUAN I ON TOCA

DILLUNS
Barris

per sota
de la via

DIMARTS
Barris

per sobre
de la via
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Educació

L’Ajuntament ha impulsat novament la campanya ‘Fem 
créixer l’escola pública’ per promoure l’ensenyament als 
centres públics de la ciutat. La iniciativa té com a objectiu 
posar en valor l’educació pública com a instrument de 
cohesió social i d’igualtat d’oportunitats.

Una de les novetats destacades per aquest curs 2022-
2023 és la baixada del nombre d’alumnes a les aules. 
Concretament, aquesta aposta per contribuir a la millora 
educativa es tradueix en garantir un màxim de 20 escolars 
per aula a P3. Aquest compromís se suma a la qualitat i 
els valors dels nou centres educatius públics que, afegits 
a les quatre escoles bressol municipals, l’Escola Municipal 
de Música, Aula Sant Feliu i el Centre de formació de 
persones adultes Mestre Esteve, conformen una xarxa de 
setze centres de titularitat pública, l’oferta més important i 
completa de la ciutat.

La campanya promou la pública com una escola inclusiva 
i respectuosa, que potencia l’atenció a la diversitat, 
la participació de les famílies, així com la creativitat i 
l’experimentació de l’alumnat. Alhora, els centres públics 
potencien el treball en equip i l’educació en valors com 
la solidaritat, el respecte i la sostenibilitat ambiental. La 
campanya també posa en relleu que els centres públics 
estan plenament arrelats a Sant Feliu i que treballen les 
tradicions locals.

La ciutadania disposa de la relació actualitzada d’escoles 
de Sant Feliu en el llibret editat per l’Ajuntament, que es 
pot descarregar a través del codi QR.

Un any més,
“Fem créixer l’escola 
pública!” a Sant Feliu

Habitatge

Habitatges amb protecció oficial i 
serveis per a persones majors de 
65 anys
Durant el mesos de març i abril, l’Ajuntament ha celebrat 
diferents sessions informatives per posar a l’abast de la 
ciutadania els detalls sobre la promoció de 90 habitatges 
de lloguer amb protecció oficial que s’està construint en el 
solar dels carrers de Clementina Arderiu amb Marquès de 
Monistrol, que està adreçada a persones majors de 65 anys 
amb autonomia personal.

La promoció, construïda i gestionada per la Fundació Família 
i Benestar, avança a bon ritme i la previsió és que al segon 
trimestre de 2022 s’aprovin i publiquin les bases vinculades 
i es faci el sorteig dels habitatges.

Els habitatges seran d’entre 40 i 50 m2 i tindran inclosos serveis 
com consergeria, neteja d’espais comuns, manteniment 
de les instal·lacions o serveis d’acompanyament i suport 
social i personal. Com a serveis complementaris, que es 
gestionaran en funció de les necessitats de les persones 
residents i amb un cost addicional, es podrà gaudir de neteja 
de l’interior de l’habitatge, auto-bugaderia, perruqueria, 
podologia, nutricionista-dietista, fisioterapeuta o osteòpata, 
entre d’altres.

En les sessions informatives, que van comptar amb gran 
afluència de persones interessades, es va explicar al detall 
les característiques del pisos, així com la manera d’accedir-
hi, i també es va informar que el termini màxim perquè la 
inscripció en el Registre de Sol·licitants et permeti participar 
en el sorteig finalitza a finals del mes de maig de 2022.
 

Sortejats els pisos amb protecció 
oficial del carrer del Pla
El passat 23 de febrer es va realitzar el sorteig dels pisos 
amb protecció oficial de lloguer del carrer del Pla, que es 

Garantir el dret a l’habitatge, objectiu
estratègic de l’Ajuntament de Sant FeliuSANT FELIU

DE LLOBREGAT

 FEM 
 CREIXER 
 l’escola 
 pUblica ’

’

GARANTIA DE QUALITAT
AMB UN MÀXIM DE
20 ALUMNES PER AULA A P3

Jornada de portes obertes a les 
escoles bressol municipals, curs 
2022-2023
Les escoles bressol municipals duen a terme durant els dies 
5, 6, 20 i 21 d’abril les sessions presencials de portes obertes 
a les famílies. Aquesta iniciativa pretén donar a conèixer 
aquests espais adreçats als infants d’entre 0 i 3 anys per 
ajudar les famílies a decidir millor a quin centre els agradaria 
inscriure els seus fills o filles el curs 2022-2023.

En aquesta jornada les direccions de les escoles expliquen 
el procés de preinscripció i matriculació juntament amb 
el Projecte Educatiu del Centre, i resolen totes aquelles 
consultes que puguin tenir els assistents.

La Policia Local continua amb el 
programa d’educació viària als 
centres formatius de Sant Feliu
El curs 2021/2022 la Policia Local ha reprès una de les 
activitats més ben valorades pels centres educatius com 
són aquelles incloses en el programa d’educació viària. 
L’Ajuntament destina des de fa anys un agent a portar a 
terme tasques educatives de seguretat viària als centres 
públics i concertats del municipi, amb l’objectiu d’aprendre 
no només coneixements i normes de seguretat viària, sinó 
sobretot actituds preventives davant situacions reals en 
l’entorn més pròxim.

Les activitats s’adrecen a alumnat que cursa des de primària 
fins a batxillerat, incloent-hi també algunes d’adreçades a 
centres d’educació especial i a persones usuàries de centres 
ocupacionals del municipi. Les formacions van des d’unitats 
didàctiques que tracten l’ús de vehicles com la bicicleta 
fins a la relació de l’alcohol i la conducció, passant per la 
figura dels i les agents de Policia o el rol dels infants com a 
vianants.

#viu
educació

va poder seguir de manera presencial a la Sala Ibèria i a 
través de la retransmissió en directe que l’Ajuntament va 
habilitar. La promoció consta de 15 habitatges en règim 
de lloguer dotacional ubicats a la quarta planta del carrer 
del Pla, dels quals 13 es van sortejar, i 2 es gestionen des 
de Serveis Socials de l’Ajuntament. La seva construcció ha 
estat possible gràcies a la cessió de la superfície a l’AMB/
IMPSOL per part de l’Ajuntament, que també va tramitar una 
modificació del planejament per transformar unes plantes 
qualificades en oficina perquè es destinessin a habitatge.

Els 40 pisos de la promoció de 
l’IMPSOL que s’està construint 
al carrer d’Anselm Clavé seran 
finalment de lloguer amb protecció 
oficial
Es preveia que la promoció de 40 habitatges de protecció 
oficial del carrer Anselm Clavé 21 disposés de 20 
habitatges de compra i 20 habitatges de lloguer. Gràcies 
a la intermediació de l’Ajuntament, després de recollir les 
inquietuds de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, i al 
fet que l’IMPSOL ha accedit a una subvenció estatal per a 
la construcció de l’edifici, tots els habitatges seran finalment 
de lloguer. 

Aquests habitatges disposaran d’una superfície útil promig 
de 63,54 m2. D’aquest, 24 estaran destinats a persones 
empadronades o que hagin estat empadronades a Sant Feliu 
tres anys en l’última dècada. D’altra banda, 10 habitatges 
es destinaran a persones amb vulnerabilitat social, 2 per a 
persones amb mobilitat reduïda, i 4 seran gestionats per 
Serveis Socials de l’Ajuntament. Es preveu que el sorteig se 
celebri en la tardor de 2022.

La inscripció a l’RSHPO, requisit 
indispensable per optar a les 
promocions d’habitatge amb 
protecció oficial
Els ciutadans i ciutadanes que vulguin optar a un habitatge 
amb protecció oficial han de formalitzar la seva inscripció en 
el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial 
de Catalunya (RSHPO). Formar part d’aquest llistat públic de 
la Generalitat de Catalunya és un requisit indispensable per 
participar en els processos d’adjudicació d’habitatge públic, 
sempre i quan les persones integrants hi estiguin inscrites 
abans de la publicació de la convocatòria de cadascun 
d’aquests procediments al web de l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya. Per inscriure’s cal omplir la sol·licitud 
d’inscripció a través del web de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. Una vegada complimentada la sol·licitud cal 
presentar-la degudament signada per tots els membres de 
la unitat de convivència majors d’edat, i acompanyada de 
la documentació necessària. Es pot fer per Internet a la seu 
electrònica de l’Ajuntament, o bé presencialment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana, al Consell Comarcal del Baix Llobregat 
o a la seu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 11
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Participació Fira

Tornen els consells de barri 
Els dies 4, 5 i 6 d’abril es van celebrar noves sessions dels 
consells de barri, fòrums que es van crear amb la voluntat que 
santfeliuencs i santfeliuenques poguessin parlar de temes 
col·lectius del seu entorn. Les sessions d’aquests òrgans van 
reprendre la presencialitat en diferents equipaments municipals 
després de les restriccions derivades de la pandèmia, i hi 
van poder assistir entitats i persones a títol individual. En les 
diferents trobades es va explicar el funcionament d’aquests 
consells, les properes obres i actuacions que es duran a 
terme a cada barri, i es va donar compte del desplegament 
del projecte d’Agenda Urbana. 

Amb la creació i impuls dels consells de barri es dona 
compliment a aquells compromisos del Pla d’Actuació del 
Mandat que tenen per objectiu incorporar la ciutadania 
en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques, en 
aquest cas a través de la creació d’un òrgan permanent de 
participació de caràcter territorial. Es complementa així el 
conjunt d’òrgans estables de participació que formen els 
consells sectorials, com a eines al servei d’una democràcia 
representativa que doni més protagonisme a la ciutadania 
en la construcció col·lectiva de la ciutat.

Entre el 6 i el 8 de març, arriba a Sant Feliu La Fira i la 64a Exposició 

Nacional de Roses.

Una nova edició reformulada de la tradicional celebració de les Festes de 

Primavera, que canvia d’ubicació amb motiu de les obres del soterrament 

i consolida el nom popular de La Fira.

Un nou model adaptat a les necessitats actuals per oferir a les persones 

que la visitin experiències articulades al voltant de cinc espais i conceptes: 

Roses, Gastronomia, Ciutat, Activitats i Cultura.

www.santfeliu.cat/lafira

Què és l’Agenda Urbana?
L’Agenda Urbana (AU) és una eina estratègica de planificació 
que cerca orientar les decisions i les polítiques que incideixen 
en el territori i en allò urbà amb una visió global, integrada i 
continuada en el temps. Amb aquest instrument es pretén 
assolir una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible, 
adaptant a escala local l’objectiu 11 de l’Agenda 2030, 
aprovada per les Nacions Unides el 2015. 

Aquest document estratègic persegueix assolir els tres 
compromisos de transformació per a un desenvolupament 
urbà sostenible, establerts a la Declaració de Quito 
(Conferència de l’ONU Hàbitat III): 

• Inclusió social i eradicació de la pobresa.
• Prosperitat urbana sostenible, inclusiva i oportunitats per 

tothom.
• Desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible.

Actualment, Sant Feliu es considera projecte pilot de l’Estat 
en l’elaboració del seu Pla d’Acció de l’Agenda Urbana, fet 
que es reconeix com a bona pràctica i experiència transferible 
a altres ciutats del territori. 

Saps que Sant Feliu tindrà la seva 
pròpia moneda local?
En el marc del Pacte de Ciutat es va acordar dotar la ciutat 
d’una moneda local com a mesura de reactivació econòmica, 
afavorint el comerç local i la cohesió social. El projecte 
avança per convertir-se properament en una realitat, i ho fa 
comptant amb la participació de la ciutadania, que pot triar 
el seu nom a la plataforma Decidim entre el 4 i el 30 d’abril. 
La Rosa, La Santfe, El Dot, quina serà l’opció més votada?

Comença la valoració de propostes 
per al Pla d’Acció de l’Agenda 
Urbana de Sant Feliu
Al llarg del mes de març ciutadanes i ciutadans van proposar 
diverses línies d’actuació per decidir quin serà el futur urbà 
de Sant Feliu, canalitzades a través d’un procés participatiu 
vinculat al Pla d’Acció de l’Agenda Urbana. 

Aquests suggeriments han de donar resposta als diferents 
objectius estratègics identificats per l’Agenda Urbana 
Espanyola, així com als reptes identificats en la fase de 
diagnosi prèvia realitzada pels serveis tècnics municipals. 
Una vegada finalitzat el període de participació, des del 21 
d’abril i durant els mesos de maig i juny, es desenvoluparà la 
fase de valoració, on es donarà resposta a cada una de les 
aportacions fetes i es donarà compte de quines han estat 
incorporades finalment a l’esborrany del document del Pla 
d’Acció de l’Agenda Urbana.

La Rosa
La Santfe
El Dot
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Ucraïna Gent Gran Obres

L’Ajuntament va habilitar durant dues setmanes un punt de 
recollida de materials per a Ucraïna amb l’objectiu d’atendre 
la mobilització social impulsada per la comunitat ucraïnesa 

El dilluns 21 de febrer es van iniciar els treballs de reforma 
de la plaça d’Alfons Comín, actuació que transformarà 
aquest emplaçament en un nou espai públic, que donarà 
continuïtat als jardins del Palau Falguera. La transformació 
d’Alfons Comín inclou d’altres millores com la creació 
d’una zona de jocs infantils per a infants d’entre 6 i 10 
anys, amb cinc jocs de fusta i una zona de jocs d’aigua 
amb sortidors que, mitjançant un programador, alternaran 
diferents seqüències de sortida. La configuració de la 
plaça permetrà comptar amb diversos espais per poder 
celebrar actes i celebracions de petit format amb capacitat 
per a 200 persones assegudes, així com una zona per 
mantenir les parades del mercat de marxants. La definició 
del projecte ha estat possible gràcies a la implicació de 
veïns, veïnes i entitats, que han participat amb les seves 
aportacions en les sessions informatives organitzades per 
l’Ajuntament durant l’any passat. Es preveu que les obres 
tinguin una durada de cinc mesos i mig, i acabin a finals 
de l’agost de 2022. 

Després de dos anys sense ball de cap de setmana al Casal 
de la Gent Gran amb motiu de la pandèmia, des de principis 
de març ha tornat la música els dissabtes i els diumenges a  
les 17 h.

Els dissabtes el ball és amb música enllaunada, per accedir-
hi és requisit imprescindible disposar del carnet blau 
municipal, i l’accés és gratuït per ordre d’arribada fins a 
omplir l’aforament.

Els diumenges el ball és amb música en viu i els preus de les 
entrades són d’1,60 euros amb carnet blau i de 3,80 euros 
sense carnet. En tots els casos, les persones assistents 
hauran de complir la normativa sanitària vigent.

L’Ajuntament va iniciar al mes de febrer les obres de 
reurbanització dels carrers de Falguera i de Batista, una 
intervenció que reconfigurarà aquests trams en plataforma 
única. L’àmbit d’intervenció comprèn una superfície total 
de 2.499 metre quadrats. Aquesta inclou el carrer de 
Batista, el tram del carrer de Falguera entre els carrers de 
Batista i Rupert Lladó, i la cruïlla entre el carrer de Rupert 
Lladó i el passatge de Narcís de Monturiol. L’actuació 
consisteix en el canvi de secció del carrer a plataforma 
única amb llamborda per donar continuïtat amb el tram 
existent del Palau Falguera, així com el soterrament dels 
encreuaments aeris de xarxes de serveis, i el canvi de sentit 
per reduir el trànsit rodat. S’executaran nous embornals i 
pous de clavegueram i es conduiran les aigües pluvials 
que provenen de les finques. La intervenció culmina  amb 
una petita plaça en la intersecció amb el carrer de Rupert 
Lladó amb paviment mixt que combina llamborda i verd, 
enllumenat, nou mobiliari urbà i jardineria.

Sant Feliu compta amb una població molt longeva. Durant 
l’any 2021, 10 dones i 1 home han pogut celebrar els 100 
anys de vida. A l’any 2022, segons el padró d’inici d’any, 
està previst que 14 persones més se sumin al grup de 
centenàries.

Amb l’objectiu de fer un reconeixement a aquestes persones, 
des de l’Ajuntament s’organitza una visita de l’alcaldessa 
i de la regidora de Gent Gran per fer entrega d’un detall 
institucional i la medalla commemorativa personalitzada de 
la Generalitat, coincidint amb la data de l’aniversari. A la 
imatge, la Bienvenida Saldaña Saldaña, nascuda a Alcolea 
del Río (Sevilla), que va celebrar els seus 100 anys de vida el 
19 de desembre de 2020. 

Si voleu més informació sobre aquesta acció, podeu trucar 
al telèfon 93 685 80 02.

La ciutadania es 
bolca amb Ucraïna 
amb una gran 
resposta solidària

Les obres de remodelació de la 
plaça d’Alfons Comín crearan un 
nou espai verd al barri de Falguera

Torna l’activitat al 
Casal Municipal 
de la Gent Gran

Reurbanització dels carrers de 
Falguera i de Batista

Celebrant 100 anys de vida

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!

al municipi. Aquest punt va finalitzar la seva activitat el 
passat 20 de març després de recollir més de 1.700 quilos 
de material d’emergència, que inclouen mantes, sacs de 
dormir, medicaments, aliments, o productes d’ higiene, entre 
d’altres. Aquest carregament, organitzat en onze palets, va 
arribar divendres 25 de març al punt de recollida habilitat 
pel Consolat ucraïnès al Port de Barcelona, des d’on es farà 
arribar de manera organitzada a Ucraïna i països fronterers.

Aquesta ha estat una de les actuacions impulsades des del 
Consell Municipal de Solidaritat, que des de dijous 3 de març 
es reuneix de manera extraordinària per tractar diverses línies 
d’ajut per la crisi humanitària a Ucraïna. Un dels primers 
acords presos va ser fer una aportació econòmica de 10.000 
euros a la Creu Roja per poder desplegar ajuda humanitària 
al terreny a través de la seva xarxa internacional. Des del 
Consell també es recomana a la ciutadania que tothom 
qui vulgui ajudar ho faci a través d’entitats especialitzades 
com Creu Roja, que ha impulsat una recaptació de fons 
per canalitzar l’ajuda humanitària a través de la seva xarxa 
internacional.

Aquestes aportacions es poden fer al número de compte 
ES44 0049 0001 5321 1002 2225, i per Bizum al 33512. 

Pel que fa als temes relacionats amb l’acollida, el Consell ha 
plantejat un protocol d’atenció per atendre les necessitats 
bàsiques i garantir els drets fonamentals de les persones 
refugiades que han arribat a Sant Feliu. La Creu Roja Local, 
ubicada al carrer del Pla, s’encarregarà d’atendre tota 
persona refugiada provinent d’Ucraïna que arribi a Sant 
Feliu i que no disposi d’allotjament, o que tingui intenció de 
continuar trajecte cap a una altra destinació. D’altra banda 
el Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament serà el referent 
per a aquelles persones refugiades que arribin a Sant Feliu 
amb intenció d’establir-s’hi de manera temporal, i que 
disposin d’una llar on allotjar-se d’una forma estable.

Sant Feliu va dir NO a la guerra amb 
una concentració contra la invasió 
militar d’Ucraïna el 28 de febrer a la 
plaça de la Vila

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

LES ASSEGURANCES DE VIDA DONEN:
Capital de mort
Capital de mort per accident 
Capital de mort i invalidesa
Avançament capital per a greus malalties*

AMB AXA, A MÉS A MÉS, TAMBÉ TENS:
Avançament de despeses de sepeli*
Avançament pagament impostos de successions*
Revisió mèdica*
Racó saludable
Xat mèdic il·limitat i gratuït
Segona opinió mèdica per a malalties greus 

*Consultar bases a l’oficina

DESCOMPTE
FINS EL

30%

Assegura’t de 
disfrutar de la 
teva vida

Know you can
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Innovació

L’onzena edició de la Setmana de la Poesia va tancar la seva 
programació el 27 de març confirmant la seva progressió 
com un dels cicles literaris amb més ressò a la comarca. 
Més de 2.600 persones, xifra pròxima al rècord d’assistència 
del 2019, van assistir a les activitats previstes a un programa 

Carla Marco Sellés, guanyadora 
del Premi de Poesia Martí Dot
En el marc de la Setmana de la Poesia es va celebrar l’acte 
de lliurament de la 47a edició del Premi de Poesia Martí 
Dot, que ha guanyat la poetessa de Sant Cebrià de Vallalta 
Carla Marco Sellés amb el poemari ‘Øculta mel’. Aquesta 
nova edició consolida el bon moment de participació del 
certamen amb el millor registre d’obres presentades en la 
seva història, un total de 33 poemaris de 19 poetesses i 14 
poetes.

Sant Feliu celebra el Carnaval amb la 
vista posada en la rua del 28 de maig
L’arribada del rei Carnestoltes el 25 de febrer va marcar l’inici 
d’una nova edició del Carnaval, una festa que ha recuperat la 
presencialitat en les seves activitats. Sa majestat ‘el rei dels 
poca soltes’ va ser el protagonista d’una festa a la plaça de 
Lluís Companys a la qual grans i petits van assistir disfressats 
per cantar i ballar amb animació infantil. El programa de 
festes va incloure propostes com la gimcana de l’esplai Sant 
Llorenç o la 17a edició del Carnaval de la Mula. Els actes del 
cap de setmana van finalitzar amb un ball de disfresses al 
Casal municipal de la Gent Gran, que va ser la darrera cita 
abans de l’enterrament de Carnestoltes dimecres de cendra 
a la plaça de la Salut. A la cerimònia no hi van faltar les 
vídues amb les tradicionals sardines recorrent els principals 
carrers de la població, que van acomiadar la festa fins al 28 
de maig. Aquesta és la data en què la comissió de Carnaval 
va decidir celebrar la rua de Carnaval 2022 per garantir que 
ciutadans, ciutadanes i entitats tinguessin prou temps per 
plantejar i dissenyar disfresses, així com per assajar i muntar 
coreografies, ateses les restriccions prèvies imposades 
per les autoritats sanitàries per minimitzar l’impacte de la 
Covid-19.

La Setmana de la Poesia tanca la seva 
onzena edició i es consolida com un dels 
cicles literaris referents a la comarca

que comptava amb més d’una trentena d’espectacles i la 
participació d’una centena d’artistes, amb més presència 
local que mai.

Espectacles com els concerts de Gasca, AEDO  o 
Desaprendiendo, juntament amb recitals poètics com el 
‘Trash poetry’, amb un cartell íntegrament santfeliuenc, van 
posar el contrapunt a l’oferta lírica d’aquests deu dies amb 
referents nacionals com Pancho Varona, Abraham Boba 
o Gerard Quintana. També ha anat a l’alça el nombre de 
comerços i entitats col·laboradores que han ofert activitats 
trencadores com el vermut poètic de la Teteria Índia, el tast 
poètic organitzat pel restaurant Topito Factory, o la segona 
edició de la fira d’editorials independents ‘La Baixa’.

La ciutadania ha mostrat el seu suport a tota aquesta oferta 
lírica amb una gran assistència, que ha esgotat l’aforament 
total en 8 actuacions. Els espectacles van tenir una mitjana 
de 75 persones assistents, xifra que augmenta fins a les 220 
en el cas de les dues exposicions programades. 

Sant Feliu és per tercera vegada una de les ciutats que acull 
la Mobile Week Catalunya. La ciutat organitzarà tres tallers i 
dues xerrades sobre TIC, del 26 al 28 d’abril, amb l’objectiu 
de traslladar a la ciutadania el debat sobre la revolució 
digital. Un total de setze àmbits territorials de tot Catalunya 
organitzaran activitats en el marc d’aquesta iniciativa de 
Mobile World Capital Barcelona, impulsada juntament amb 
la Generalitat de Catalunya, i que se celebrarà del 25 d’abril 
al 31 de maig. La Mobile Week Catalunya 2022 aspira a 

Estades d’innovació ‘INnòmades’
El programa municipal Sant Feliu Innova acull, dins del 
projecte de prototips d’innovació social i urbana Social Urban 
Lab, l’estada d’innovació ‘INnòmades’. Aquest és un espai 
de co-treball per a emprenedores i pre-emprenedores que 
dona suport al desenvolupament d’iniciatives d’innovació 
social i emprenedoria innovadora en sectors estratègics 
per a la ciutat, com l’economia taronja digital o indústries 
culturals i creatives, entre d’altres. Aquest suport es 
materialitza en la cessió d’espais d’ús temporal mitjançant 
la contraprestació amb moneda social, que serveix per 
gestionar intercanvis entre la comunitat CO-Innova. 

Aquestes estades d’innovació estan adreçades a persones 
innovadores i creatives, pre-emprenedores socials, o en 
reinvenció professional entre d’altres, que necessitin d’un 
espai de co-treball per impulsar el seu projecte col·lectiu. Les 
persones interessades han d’estar disposades a mostrar el 
seu procés de treball i a connectar en la mesura del possible 
amb l’entorn de l’espai de CO-Innova_LAB Sant Feliu, així 
com amb la resta de residents i nòmades de la innovació.

Sant Feliu torna a ser seu de la
Mobile Week Catalunya

Cultura

minimitzar les bretxes digitals de la ciutadania, aportant 
eines i recursos per afrontar el dia a dia en matèries com 
drets digitals, entreteniment i nous mitjans digitals, habilitats 
professionals digitals i educació o desinformació. 

Les activitats comencen el dimarts 26 d’abril de 18 a 
19 h amb la xerrada ‘CATVERS, aplicació a una comunitat 
d’innovació local’, que tindrà lloc en el propi CATVERS, un 
espai virtual de l’Ajuntament. Les quatre propostes restants 
es desenvoluparan al Centre CO-Innova Sant Feliu, situat a la 
Torre del Roser (carrer de Joan XXIII, 14). El dimecres 27 d’abril, 
d’11 a 13 h, l’emprenedora Isabel García Baños presentarà la 
xerrada ‘Bleta, una eina per evitar l’escletxa digital de la gent 
gran’. El mateix dia, de 18 a 20 h, Sant Feliu Lighteens i CAR 
Heron organitzen el taller ‘A què juguen les nostres filles i fills 
en els videojocs?’. El dijous 28 d’abril, de 9 a 13 h, la formadora 
en tècniques audiovisuals Beatriz Pérez Martín (BiiVisual) 
conduirà el taller ‘Eco-Media: Taller de guerrilla audiovisual’, 
i de 18 a 20 h, l’expert en alfabetització digital José Gaya 
Sánchez impartirà el taller ‘Brodat digital des d’un centre 
d’innovació urbana’.

Formacions ECO-MEDIA, una eina 
d’integració per a joves al sector 
audiovisual
El projecte ‘ECO-MEDIA, formació inclusiva en creació 
audiovisual i mèdia’ és una iniciativa singular i innovadora, 
adreçada a 11 joves, que s’adequa a les necessitats socials 
de la ciutat de Sant Feliu. El projecte està organitzat per 
l’associació Sant Feliu Film Office amb la col·laboració de 
BiiVisual, i es planteja com una formació capacitadora en 
el sector audiovisual per a joves entre 16 i 24 anys, de la 
ciutat i la comarca i que estiguin fora del sistema escolar. 
Gràcies a aquest programa poden conèixer de primera mà, 
d’una banda, com s’estructura el sector audiovisual i quines 
són les principals branques laborals en les quals es poden 
formar per acabar-hi treballant; i de l’altra, els fonaments 
bàsics tèorico-pràctics de l’audiovisual.

Les entitats culturals andaluses 
celebren el Dia d’Andalusia
Les entitats culturals andaluses de Sant Feliu, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, van organitzar un any més 
diferents activitats per celebrar el Dia d’Andalusia que es 
commemora el 28 de febrer.

Entre les activitats previstes destacaven el tradicional vi 
d’honor del Dia d’Andalusia o un concert de cant flamenc, 
que es van celebrar dissabte 5 de març. Un dia més 
tard, el diumenge 6 de març, el Festival Folklòric Andalús 
va posar punt i final a la festa amb la participació dels 
quadres i intèrprets de les diferents entitats organitzadores, 
concretament el Centro Cultural Andaluz Virgen del Rocío, 
Peña Cultural Recreativa Luis de Córdoba, Associació 
Cultural Flamenca ‘Con dos tacones’ i el Coro Rociero.

Torna el cicle
Clàssica a
l’Auditori del
Palau Falguera
El 13 de febrer es va inaugurar la temporada del cicle Clàssica 
a l’Auditori amb el concert De Venècia a Sant Petersburg, a 
càrrec d’Arcattia Collage.

Va ser el primer d’una dotzena de concerts de diferents 
estils musicals per gaudir de la millor música clàssica a la 
ciutat amb una programació estable i variada que es podrà 
gaudir a l’Auditori del Palau Falguera fins al 27 de novembre. 
Consulta l’actualitat cultural a www.santfeliu.cat/cultura

#viucultura

www.santfeliu.cat/setmanadelapoesia
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Medi Ambient
Sant Feliu ret un sentit homenatge a 
les víctimes de la Covid

L’acte va ser també un reconeixement a la manera com Sant 
Feliu ha afrontat la situació durant els mesos de la pandèmia, 
així com un gest d’agraïment als serveis essencials que 
continuen en primera línia per sortir d’aquesta crisi, 
especialment les i els professionals del sector sanitari.

La cerimònia va comptar amb la intervenció de Miguel 
Fajardo, en nom de les famílies que han perdut un ésser 
estimat. En el transcurs de l’acte, la Coral Roses de la Gent 
Gran va interpretar dos temes. L’alcaldessa, Lídia Muñoz, 
va destacar la importància de recordar el que hem viscut 
amb la pandèmia: “Ara, la memòria és un deure i és el millor 
homenatge que podem fer a qui ens ha deixat. Mantenir-
nos unides en el seu record i seguir reconstruint entre totes 
la seva ciutat, la nostra ciutat. I sobretot, no oblidar. Tirar 
endavant, ser valentes, superar les adversitats, sí. Però 
oblidar, mai”.

Covid

Produeix la teva
pròpia energia a 
Sant Feliu!

#viu
santfeliu

Dijous 21 abril, 18 h
Centre Cívic Les Tovalloles

Dimarts 26 d’abril, 18 h
Centre Cívic Mas Lluí

Dijous 28 d’abril, 18 h
Centre Cívic Roses

Dilluns 9 de maig, 18 h
Centre de Barri Falguera

Dimecres 11 de maig, 18 h
Centre Cívic Les Tovalloles

Sessions informatives obertes a la ciutadania sobre 
la instal·lació de plaques solars a casa teva o a la teva 
comunitat de veïns i veïnes:

La Sala Ibèria va acollir el 19 de març l’acte 
d’homenatge de la ciutat a les veïnes i veïns 
que han mort a causa de la pandèmia de 
la Covid-19, en una cerimònia oberta a tota 
la ciutadania. Els i les assistents van rebre 
una rosa blanca que van oferir al monòlit 
d’homenatge col·lectiu i espai de memòria 
de les persones difuntes instal·lat a la plaça 
de Lluís Companys.

19

el
b

u
tl

le
tí

18

ab
ril

 2
02

2



No a la guerra és no a la guerra

El 2003 la gent de Sant Feliu vàrem donar suport massivament 
a les mobilitzacions del NO A LA GUERRA per rebutjar l’atac 
dels Estats Units contra l’Iraq. Gairebé vint anys després dels 
trens plens per anar a les protestes, el passat 28 de febrer 
omplíem la plaça de la Vila contra l’atac de Rússia a Ucraïna, 
un immens patiment per a la població civil.
 
Una diferència substancial, però; al conflicte desfermat 
per l’ultranacionalisme de Putin a Ucraïna, bona part dels 
dirigents de la UE li posen un CAL MÉS GUERRA (però 
hi vas tu i pagues tu), en comptes d’aquell genuí NO A LA 
GUERRA. El gir bel·licista és proporcional a la influència de 
l’extrema dreta al continent i a la manipulació de mitjans de 
comunicació d’arreu.
 
Degut a la censura de mitjans decretada per primer cop 
a la UE, la desinformació és ara més patent que el 2014; 
l’antecedent de l’actual conflicte és a la regió ucraïnesa del 
Donbàs que ja havia causat més de 14.000 morts. El nivell 
d’estultícia d’aquests dies a mitjans de comunicació és  
una cosa mai vista des de fa dècades, amb apel·lacions a 
la implicació de l’OTAN i al conflicte nuclear, sense el més 
mínim pudor. La doble vara de mesura pels refugiats segons 
l’origen, el blanquejament de grups neonazis enquadrats 
a l’exèrcit ucraïnès i el relat infantil de bons i dolents, 
completen el panorama de l’opinió publicada.
 
Mentre la UE es mostra, un cop més, subordinada als 
interessos dels Estats Units, els crims contra la humanitat 
no troben aturador. En comptes de centrar els esforços en 
la diplomàcia en una acció de mediació internacional, veiem 
una escalada declarativa i armamentista sense precedents 
des de la II Guerra Mundial.
  
L’armamentisme porta més inseguretat i més guerra, com al 
Iemen i a Síria de fa anys, i a Palestina de fa dècades, per 
posar tres exemples. Ningú que es consideri antimilitarista 
o pacifista pot entendre que la resposta al legítim dret a la 
defensa sigui una carrera armamentista.
 
Sant Feliu En Comú Podem apel·lem a la solidaritat amb les 
víctimes d’Ucraïna, liderada pel Consell Solidari i la Creu 
Roja, als mecanismes internacionals de manteniment de la 
pau, i davant l’estupidesa de la guerra, recordem en Julio 
Anguita per referir-s’hi:

“Malditas sean las guerras y malditos sean los canallas 
que las promueven”

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

Subida del IBI, subida de las basuras, subida de la escola 
Municipal de Música y de la escola Bressol, un servicio 
pésimo de limpieza de las calles en todos los barrios, excepto 
el centro, una recogida de basura selectiva que no respeta 
el descanso de los vecinos, con reiteradas quejas, en todos 
los barrios. La recogida de voluminosos  hace que muchas 
aceras se conviertan en vertederos, difícil de corregir con 
ocurrencias y pegatinas. La recogida con contenedores 
soterrados no ha tenido ningún mantenimiento y muchos 
de ellos se han anulado.
 
Una auditoria ha constatado que la empresa adjudicataria 
de la limpieza no cumplía con el 21% de lo contratado. 
El gobierno de nuestra ciudad “les premia” con 730.000€ 
anuales, en vez de exigir el cumplimiento del contrato.

Los “pipicans” a pesar de tener déficit de ellos, quitan los 
de Can Bertrand, Plaza Alfons Comin, y los afectados por 
el soterrament, sin prever hacer nuevos. 

Carril bici, SÍ,  pero con criterio, algo de lo que nuestro 
gobierno está muy necesitado. Hay que  hacer participar, 
siempre, a vecinas, vecinos y comerciantes en las decisiones 
municipales que les puedan afectar.

No es síntoma de buena salud democrática no hacer 
participe a la ciudadanía de las decisiones municipales, 
desde el 2019 no lo han hecho, ejemplo: la Audiencia 
Pública de los Presupuestos Municipales, la decisión más 
importante para las ciudadanas y ciudadanos.

La seguridad es otro de los problemas, los reiterados actos 
de vandalismo con el destrozo de coches, ocurridos este 
mes, en los aparcamientos de la Rambla y la Salut son 
inaceptables. La Regidoría de Seguridad no ha sabido 
reaccionar a tiempo. Queremos constatar nuestro apoyo a 
la policía municipal y reivindicar la necesidad de una mayor 
dotación de personal.

En salud, tenemos un gran déficit: el CUAP, las urgencias 
nocturnas 24 h, las farmacias de guardia nocturnas… el 
retorno de los pediatras al Cap del Pla como se pactó con 
Cat Salut. Recogemos firmas para trasladarlas al Parlament 
de Catalunya, para que se cumpla lo pactado, para que 
todas las familias puedan ser atendidas en su propio Cap 
del Pla y no tengan que desplazarse al Cap Rambla.

ERC y Comúns, un desgobierno que nuestra ciudad no 
merece.

El desgobierno que no merece Sant Feliu 

Lourdes Borrell 
Portaveu del Grup Municipal
del PSC

Estamos en el mes de abril y pronto en nuestra ciudad 
tendremos las tradicionales Fiestas de Primavera. Este año 
podremos disfrutar de unas fiestas en las que recuperaremos 
la presencialidad. En Sant Feliu, se celebrarán actividades 
culturales, de ocio, junto a nuestra emblemática Exposición 
de Rosas y la Fira.

Estas fiestas, como siempre, son una oportunidad para 
mostrar una ciudad dinámica y rica culturalmente en la 
que todas las personas podamos disfrutar, pero también 
la ciudad vuelve a afrontar un nuevo reto en seguridad 
ciudadana.
 
Lamentablemente, en las últimas fiestas tuvimos sucesos 
que hicieron que viviéramos las fiestas con mucha 
preocupación.

Por este motivo, desde nuestro grupo municipal, insistiremos 
en la necesidad de reforzar la seguridad en las fiestas. 
Queremos que nuestros vecinos se sientan seguros y 
disfruten de las fiestas en libertad.

Por otro lado, otro punto que queremos trasladar a la 
ciudadanía es nuestra preocupación por el servicio del 
Complex Municipal de Piscines. Los problemas en la 
instalación están ocasionando bastantes quejas que nos 
hace llegar la ciudadanía y hemos reiterado al equipo 
de gobierno que realice un seguimiento exhaustivo de la 
instalación. Es un servicio importantísimo para la ciudad e 
igual que hemos dado apoyo y empuje para que continúe, 
consideramos que el equipo de gobierno debe seguir este 
servicio muy de cerca.

No queremos dejar pasar la oportunidad de realizar 
comentarios referentes al gran reto de ciudad de estos años: 
el Soterrament. Desde nuestro grupo seguiremos realizando 
seguimiento y reiterando que se debe proporcionar el 
mayor volumen de información posible en cuanto a las 
afectaciones que están teniendo los propietarios de las 
viviendas próximas a las obras.

www.santfeliu.cat/ciudadanos

Fira y Soterrament

Elisabeth Valencia
Portaveu del Grup Municipal 
de C’s

El 2015 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per 
al desenvolupament sostenible. Una Agenda que conté 
17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) amb 
169 fites associades per avançar cap al desenvolupament 
sostenible a escala global. D’aquests, cal destacar l’objectiu 
número 11 vinculat a la consecució d’una ciutat inclusiva, 
segura, resilient i sostenible.

L’Ajuntament de Sant Feliu ha estat sempre compromès 
amb els objectius de desenvolupament sostenible i les 
metes que articulen l’Agenda 2030. Per exemple, tant el 
Pla d’Acció del Mandat 2019-2023, com el Pacte de Ciutat 
derivat de la pandèmia han estat dues polítiques públiques 
perfectament alineades amb els ODS.

Fruit d’aquest compromís, Sant Feliu es troba immers 
en el procés d’elaboració del Pla d’Acció de l’Agenda 
Urbana, una de les principals polítiques palanca i motor 
d’acceleració de l’objectiu de desenvolupament sostenible 
11, vinculat a la consecució d’una ciutat inclusiva, segura, 
resilient i sostenible.

L’objectiu és articular un model de ciutat únic, inclusiu, 
segur, resilient i sostenible, a partir de les oportunitats que 
presenten el soterrament de les vies del tren i altres projectes 
en marxa, i dels principals reptes derivats del context 
d’emergència climàtica, crisi econòmica i emergència 
residencial, així com altres reptes com la transició digital i la 
connectivitat física, ecològica i social.

Aquest Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana de Sant 
Feliu té la finalitat d’establir les bases que han d’orientar 
el desenvolupament de la ciutat i els projectes motors de 
transformació en l’horitzó temporal dels pròxims 10 anys.

Així des del 4 de març està obert l’espai participatiu al 
web Participa 311, on es poden fer aportacions.

Fruit d’aquesta ambició transformadora, Sant Feliu va ser 
anomenada el juliol de l’any passat ciutat pilot de l’agenda 
Urbana espanyola, la qual cosa vol dir que el Ministeri de 
Mobilitat reconeix el Pla d’Acció Local com a bona pràctica 
i experiència transferible, i que la ciutat podrà ser prova de 
certes mesures palanca de l’Agenda Urbana, la qual cosa 
representa una magnífica oportunitat.

Agenda Urbana de Sant Feliu
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El cambio de la alcaldía en mayo y las elecciones municipales 
dentro de un año han abierto la larga campaña electoralista 
que tuvo ya su inicio con la consulta popular. Y en estos 
próximos meses el equipo de gobierno precipitará cantidad 
de actos públicos con promesas que no cumplirán.
 
Un equipo de gobierno en minoría genera hipótesis de 
cambio en la alcaldía en el que existe propuesta de 
continuismo de la alcaldesa por parte del PSC. Veïns 
consideramos que se pierde la oportunidad de romper 
con las  políticas de corto plazo y de intereses partidistas 
cuando es más necesaria que nunca la planificación y los 
planteamientos sobre un programa a largo plazo en defensa 
de un proyecto y modelo de ciudad por encima de los 
intereses partidistas.

Veïns ha presentado propuestas sobre todos los temas 
importantes de ciudad y consideramos que la gestión 
de los intereses ciudadanos no puede quedar aparcada 
cuando aún falta el 25% del mandato.

La urbanización en nuestra ciudad precisa de un replanteo 
global: área del soterrament, riera de la  Salud, Torrent del 
Duc.

Campañas de civismo, seguridad ciudadana, cumplimiento  
de las Ordenanzas Municipales…

Control y seguimiento de los servicios municipales: residuos, 
limpieza viaria, jardinería…

Mantenimiento de la vía pública y de los edificios municipales.
Decisiones de emergencia sobre la gestión del Complex.

Política de personal de la plantilla del Ayuntamiento que 
rentabilice la organización y el servicio público municipal.
  
En unos meses tendremos un edificio del Ayuntamiento 
“muy dignificado” con un coste de unos 4 Millones de euros, 
pero tendremos una ciudad descuidada, mal mantenida, 
sucia y muy mal iluminada.

Veïns per Sant Feliu continuará trabajando por una propuesta 
de mejorar las condiciones económicas,  sociales, de  
vida, de trabajo y de ciudad, sin treguas ni componendas 
partidistas. La gestión pública municipal exige servicio 
público para toda la ciudadanía. La pandemia, la invasión 
rusa en Ucrania está condicionando nuestro sistema de 
sociedad y de vida, hemos de hacer frente a las dificultades 
y en esta situación las administraciones públicas han de ser 
ejemplarizadoras de reducir o eliminar gastos que no sean 
esenciales y justificados.

L’Opinió

La campaña electoral municipal ya está en 
marcha

www.santfeliu.cat/veinssf

Un dels motius que més ens fan enorgullir com a santfeliuencs 
i santfeliuenques és la nostra Festa de Tardor amb el 
Seguici, el Correfoc, la Cercavila i tot un seguit d’activitats 
que gràcies a l’organització de les entitats de cultura 
tradicional i popular fan d’uns dies d’octubre la FESTA 
MAJOR, amb majúscules, de Sant Feliu de Llobregat. Tota 
aquesta organització es recolza en la feina desinteressada 
de centenars de persones que durant tot l’any hi dediquen 
moltes hores i maldecaps; tot per mantenir la flama de la 
cultura ben viva a la Ciutat de les Roses.

Per  dur a terme aquesta gesta, a banda d’aquesta 
dedicació i esforç, és imprescindible el suport material i 
en infraestructura per part de l’Ajuntament. Més enllà de 
la subvenció de cada any, és necessari disposar d’espais 
adequats per a totes les tasques de preparació, de 
reparacions, d’emmagatzematge de bèsties i gegants, però 
també de vestuari, forques, tabals... La posada en escena al 
mes d’octubre és només la punta de l’iceberg de la feinada 
de tot l’any i només una part de les activitats que s’arriben a 
fer al llarg del calendari festiu.

L’aposta per l’espai de “La Nau, Cultura i Tradicions” fa uns 
anys va resoldre la mancança d’un espai d’emmagatzematge 
i d’exposició de la nostra imatgeria festiva, així com acollir 
l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya a Sant Feliu. 

Malauradament, la resta de necessitats d’infraestructura han 
quedat des de llavors sense resoldre d’una manera definitiva 
i el que s’ha fet ha estat posar un pedaç rere un altre. 

Aquest fet posa en tensió innecessàriament l’organització 
de tantes i tantes activitats culturals que conformen el 
nostre patrimoni immaterial i que han esdevingut una eina 
de transformació social.

Sant Feliu disposa de diversos equipaments públics en 
desús (l’antiga escola Tramuntana, per dir-ne un) i privats, 
que amb una inversió raonable de l’Ajuntament podrien 
esdevenir el nou Casal de Colles, tan esperat per les 
entitats. Un Casal de Colles que donés resposta a totes les 
necessitats organitzatives, però que també es convertís en 
un espai de referència comarcal, que pogués  acollir altres 
federacions d’entitats i generar un nou impuls i sinergia entre 
el conjunt del nostre teixit cultural.

Casal de Colles

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

Esports

Homenatge a l’atleta santfeliuenca 
Gemma Mora
La Sala dels Àustries del Palau Falguera va acollir el 10 de 
febrer l’acte de reconeixement de l’Ajuntament a l’atleta 
santfeliuenca Gemma Mora per la seva trajectòria en 
l’especialitat de marxa. L’atleta va rebre una litografia de 
l’artista santfelieunca Marta Juvanteny sobre la rosa, en 
reconeixement a la seva trajectòria. L’homenatge va ser 
presidit per l’alcaldessa de la ciutat, Lídia Muñoz, i pel 
primer tinent d’alcaldia, Oriol Bossa.

En el palmarès de Gemma Mora, de 21 anys, destaquen 
les medalles d’or aconseguides de forma consecutiva en els 
darrers dos anys als 20 km marxa a l’aire lliure del Campionat 
de Catalunya individual Sub-23 i als 5.000 metres marxa 
en pista al Campionat de Catalunya Sub-23, entre altres 
medalles de plata i de bronze que ha aconseguit al llarg de 
la seva carrera. Aquests èxits se sumen a la medalla d’or per 
equips i a la medalla de bronze en individual en la categoria 
sub-20 aconseguides la temporada 2018-2019 en el 
Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques. A més 
d’aquest reconeixement, Gemma Mora va rebre una menció 
especial al mèrit esportiu a la nit de l’esport de Sant Feliu de 
la temporada 2017-18, per la seva trajectòria present i futura 
en l’esport de l’atletisme.

El Trofeu Molinet de Minibàsquet 
torna a Sant Feliu per Setmana 
Santa
Entre el 9 i el 14 d’abril s’ha disputat al Palau Municipal 
d’Esports Juan Carlos Navarro el 58è Trofeu Molinet de 
Minibàsquet. El torneig, organitzat conjuntament per 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el Club de Bàsquet 
Santfeliuenc i la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), 
es caracteritza per ser el més antic del país i únic a Europa, ja 
que ha comptat amb la participació de jugadors i jugadores 
importants, alguns dels quals es troben disputant les lligues 
més importants d’Europa i del món. 

Un total de 38 equips han disputat el torneig, una xifra 
inferior a altres edicions i que s’atribueix al canvi de data, 
ja que el Trofeu Molinet no es va poder disputar al Nadal, 
com es tradició, degut a la situació sanitària provocada per 
la Covid-19.

El regidor d’Esports, Bernat Dausà, va celebrar que Sant 
Feliu tornés a ser per segona edició consecutiva seu de la 

fase final del Trofeu Molinet de Minibàsquet i va remarcar 
que l’Ajuntament volia que la ciutat continués sent capital 
del bàsquet.

Arriba a Sant Feliu la 1a Cursa 
Infantil Adaptada
El dissabte 2 d’abril es va celebrar a la plaça de la Vila la 1a 
Cursa Adaptada Infantil a Sant Feliu de Llobregat, una cursa 
adreçada a persones de fins a 18 anys d’edat amb mobilitat 
reduïda. La cursa esta organitzada per l’Església Evangèlica 
a Sant Feliu de Llobregat, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Sant Feliu.

Sota el lema “Tots som únics. Tots som especials”, la 
cursa, no competitiva, va voler fomentar l’activitat física, 
l’autosuperació, la integració i la visualització de les 
persones amb diversitat funcional. L’objectiu va ser celebrar 
una jornada festiva i reivindicativa de la normalització de les 
discapacitats, i convida les colles, entitats i teixit empresarial 
a unir-se al projecte.
 
La prova va ser oberta a mainada amb dificultats de 
desplaçament, que va poder participar en les modalitats de 
caminador, cadira de rodes, deambulant i altres. La cursa 
es va desenvolupar en un recorregut en línia recta en tres 
distàncies adaptades diferents: 10 metres, 20 metres i 30 
metres.

L’Ajuntament rep el Barça CBS 
amb motiu del seu ascens a la 
Lliga Femenina Endesa
El Barça CBS, equip femení del FC Barcelona i del Club 
Bàsquet Santfeliuenc, van aconseguir, en la 28a jornada 
de competició, el seu ascens de manera matemàtica a la 
Lliga Femenina Endesa, la màxima categoria del bàsquet 
espanyol, després de guanyar la Lliga Femenina Challenge.
Per aquest motiu, l’Ajuntament va celebrar el 29 de març una 
trobada amb el Barça CBS a la Sala dels Àustries del Palau 
Falguera, amb la presència de l’alcaldessa, Lídia Muñoz; el 
primer tinent d’alcaldia, Oriol Bossa; el regidor d’Esports, 
Bernat Dausà; el president del Barça CBS, Josan Daban, i 
el vicepresident econòmic del Futbol Club Barcelona (FCB), 
Eduard Romeu.

L’alcaldessa va fer entrega d’un regal institucional al 
president, a l’equip i al vicepresident del FCB, mentre 
que el Barça CBS va regalar a Lídia Muñoz una samarreta 
commemorativa de l’ascens.
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www.opticafeliu.com | Tel. 93 666 17 74
Lent esf +-4 cil. +-2 monofocal orgànic antireflectant, segons especificacions del fabricant.

Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2022. No acumulable a altres ofertes.

OFERTA FLASH
Muntura + vidres graduats
antireflectants a partir de

INFANTS
Canvis de graduació gratuïts.
Assegurança muntures.

Et lliurem les ulleres:
• monofocals en 30 min.
• progressives en 24 h. 

EL RACÓ DEL JORDI
Les ulleres més originals
i personals

AUDIÒFONS
Examen gratuït
30 % descompte

35
MONOFOCALS PROGRESSIUS

99

Financem
les teves 
compres

Les teves
ulleres en
30 minuts


