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El 14 de maig el Ple Municipal aprovava constituir el Pacte de Ciutat, un instrument de 
deliberació i participació col·lectiva on els agents econòmics i socials de la ciutat proposin 
al govern un seguit de mesures per a la reconstrucció de la ciutat post-pandèmia. Un mes

després de la seva constitució s’han presentat 122 propostes en les tres comissions de treball diferents. Una 
excel·lent notícia que demostra el gran encert d’aquest instrument, i les ganes de participar del teixit social, 
econòmic i cívic de la nostra ciutat. Per endavant queda un mes sencer de feina fins que el ple aprovi el do-
cument final del Pacte de ciutat, i més endavant encara la governança de totes les mesures, però aquesta ja 
serà una altra pel·lícula.

El mes de juny és un mes important per la Gent Gran a on cal destacar el dia 15, Dia 
Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a les Persones 
Grans. Per sensibilitzar sobre la importància de denunciar qualsevol indici de mal-

tractament a una persona gran , es va realitzar un vídeo per reforçar la campanya “DESTAPA-HO, TU POTS”. 
L’altre data a destacar va ser el 17 de juny ja que hauria estat la cloenda de la Setmana de la Gent Gran ( l’any 
passat a l’acte final hi van participar 800 persones) a on a part de tancar el curs es fa el reconeixement de 
totes/tots els voluntaris/es que fan una gran feina pel programa. No ha estat possible fer-ho de manera pre-
sencial pel COVID19 però sí s’ha fet arribar la litografia a cadascun d’ells en agraïment. Per recordar aquesta 
setmana, es van penjar fotos a les xarxes socials.

Aquest mes de juny hem reactivat l’activitat esportiva en alguns dels equipaments espor-
tius. Ho hem fet amb l’estricte compliment de totes les mesures sanitàries i amb coordinació 
amb les entitats esportives de la ciutat. Hem obert també la piscina municipal de l’escor-

xador, i ho hem fet amb els preus més assequibles d’entre les ciutats de l’entorn, i adaptant els accessos per 
garantir que tothom que vulgui pugui accedir-hi. Seguim treballant per anar recuperant l’activitat en els espais 
esportius.

En situacions de crisis, l’increment de les desigualtats sempre es un factor que suscita ru-
mors i racisme.
Es per això que atenent a les necessitats identificades, iniciem la contractació amb QSL

(entitat que gestiona serveis i projectes culturals) per tal d’establir un Pla intercultural a la ciutat que reculli un 
programa d’activitats de sensibilització, fomenti la participació de persones de procedències diverses i aporti 
els coneixements i la formació adequats als nostres serveis, entitats i ciutadania.
Encetem l’estiu planificant diverses formacions d’agents antirumors a la ciutat amb el curs: “Eines i estratègies 
per a una Xarxa Antirumors en acció”on creiem que la Xarxa Santfeliuenca pot ser un bon eix vertebrador.  
Tenim previst per tot l’any, una sèrie de tallers sensibilitzadors, activitats i dinàmiques per tal de reforçar, evi-
denciar i fer un treball antiracista destinat a diversos col·lectius (joves, gent gran, als barris, ens educatius etc..). 
Volem un Sant Feliu lliure de racisme!



Formem-nos!
El Juny ens ha tornat tota la normalitat que tant havíem trobat a faltar. Sem-
pre mantenint la distància de seguretat, i complint les mesures higièniques (no 
oblidem la mascareta!), ja podem tornar als bars, començar a anar a la platja i la 
piscina, etc. 

Tot i això, sempre queda una estoneta per poder gaudir de les propostes que 
ens dóna la Jenny Gaston, la nostra Secretària de Formacions. Aquest mes ens 
presenta les següents:

1. El passat 14 de maig el Ple Municipal va aprovar impulsar un Pacte de Ciutat per fer front a les conseqüèn-
cies de la crisi derivada del Coronavirus. Podeu trobar-ne tota la informació al web municipal i al Fetasantfeliu. 

2. Tal i com ens avançava la Mercè, us animem a visualitzar el vídeo de la campanya “DESTAPA-HO, TU POTS” 
realitzat conjuntament per diversos consells comarcals per la presa de consciencià de l’abús i els maltracta-
ments a les persones grans.  

3. Sovint ens bull la sang al veure a Facebook, Twitter i Instagram fets malintepretats o mentides malintencio-
nades que culpen a diversos col·lectius de situacions del nostre dia a dia. Com aturem els rumors a les xarxes 
socials? Desirée Bela ens dóna la clau en 5 passos #AturemRumors 

4 Aquest estiu el jovent de Sant Feliu podrà gaudir d’un campus científic i tecnològic amb perspectiva de 
gènere, impulsat per l’Ajuntament a través del programa Sant Feliu Innova. Podeu trobar tota la informació 
d’aquesta iniciativa al web de l’Ajuntament. 

Què ha escrit la Gent de Sant Feliu aquest mes?
El passat 15 de juny va fer un any de la presa de poder de l’Equip de Govern. És en aquest mes, doncs, que s’ha 
fet efectiu l’any que portem governant. És per això que des de l’Equip de Comunicació vam parlar amb els nos-
tres regidors i regidores, així com amb la Presidència i la Secretaria d’Organització, per tal que ens expliquessin 
com van viure la campanya i, què ha suposat entrar a Govern, el pas d’oposició a ser dins l’Ajuntament, etc.

Per altra banda,  la nostra companya Fina Campas (recentment votada vicepresidenta de la Coordinadora 
de Polítiques LGTBI+ d’Esquerra Republicana), ens escriu sobre la relació entre el feminisme i el moviment 
d’alliberació LGTBI+.

Per altra banda, aquest mes ha tingut lloc el primer Connectem-nos d’Esquerra Sant Feliu. Ens vam reunir amb 
la Maria Dantas, diputada d’Esquerra al Congrés dels Diputats, per tal de parlar de Nova Ciutadania. Us recor-
dem que, segons els nous estatuts d’Esquerra, a més de Presidència, Secretaria d’Organització i Secretaria de 
Finances, s’han afegit dos càrrecs de caràcter obligatori a les Seccions Locals: Secretaria de Nova Ciutadania 
i Secretaria de Transició Ecològica. Tenen, doncs, un caràcter marcadament trencador i inclusiu i volen ade-
quar-se a la realitat de la política actual.

Què hem fet a Esquerra Sant Feliu aquest mes?

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1467&newid=29414&widget=carrousel
https://www.fetasantfeliu.cat/noticia/103916/front-comu-de-govern-i-oposicio-amb-un-pacte-de-ciutat-per-fer-front-a-la-crisi-economica-
https://www.youtube.com/watch?v=QRF-17ALsyY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dtElGYX3-2_5WP3hxRn5PtzhwMo4w8nyovM4q_mFlJU8vr11mGBTmBF0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=nh3P1_uMHEw&feature=emb_logo
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1467&newid=29592


Paco Rodríguez
Una Campanya que Venia de Lluny

El passat 10 de maig de 2019, coincidint amb les Festes de Primavera, es donava el tret de sortida de la cam-
panya electoral de les eleccions municipals, les desenes d’ençà de la restauració de la democràcia. Durant els 
darrers 40 anys, l’hegemonia política local s’ha repartit entre els Comuns i el PSC, partint-se l’alcaldia entre ells 
durant diferents períodes i amb diversos pactes sovint controvertits.

Per primer cop, Esquerra es presentava a unes municipals amb possibilitats reals de guanyar-les, tant arreu 
del país com a Sant Feliu. El 26 de maig de 2019, i després d’una intensa campanya, vam treure el nostre millor 
resultat electoral en unes municipals, aconseguint 5 regidors, millorant els ja bons resultats dels anteriors co-
micis de 2015 amb tres regidors i quedant molt a prop dels nostres rivals, quasi amb un triple empat. També 
vam ser primera força a Catalunya, cosa que no passava des de 1931.

De la campanya d’entre el 10 i 26 de maig us en parlaré poc. Com a president la Secció Local d’Esquerra Sant 
Feliu, us volia parlar d’una altra campanya, la que vàrem iniciar el 2015. El maig de 2015 va començar la cam-
panya amb horitzó del 2019. Esquerra Sant Feliu encetava la legislatura el 2015 erigint-se com a líder de l’opo-
sició al govern municipal, format per un pacte d’ICV-PSC. El grup municipal d’Esquerra, format per Oriol Bossa, 
Bernat Dausà i Judith Espert va conjurar fer una oposició constructiva, amb la mà estesa per quan calgués i 
impassible amb la fiscalització de l’obra de govern.

Durant aquests 4 anys van passar moltes altres coses: una Secció Local que creixia cada dia una mica més i 
que, sumant l’empenta del Jovent Republicà, assolia el repte de ser presents arreu. La llista de trobades amb 
entitats, actes i conferències fetes durant tot aquest període és molt extensa. Vull destacar, però, els Memorials 
Josep Gaspà que, atorgats cada 14 d’abril a diferents entitats santfeliuenques pels seus valors i contribució 
a la dinamització de la ciutat i coincidint amb el dia de la República, són un orgull per la secció local. L’altre 
gran acte a destacar és la Festa Republicana, celebrada a Sant Feliu el juny de 2018 amb un gran èxit de par-
ticipació: prop de 600 persones van assistir a la jornada on vam oferir, entre altres, tallers sectorials, un dinar 
popular, parlaments de representants locals i nacionals i un increïble concert organitzat pel Jovent Republicà.

Durant aquest període s’han donat una llarga llista d’eleccions i podem assegurar que hem estat en campanya 
permanent. Destaquem, és clar, el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, on la dedicació tant d’Esquerra com la 
de tants altres companys va ser decisiva per poder-lo dur a terme. Aquells dies, tot un poble vam viure sensa-
cions inoblidables, on la repressió exercida per les forces i cossos de seguretat de l’estat espanyol, el posterior 
aplicament de l’article 155 i l’empresonament dels nostres líders socials i polítics van marcar un punt d’inflexió 
a les nostres vides.

Aquests darrers quatre anys ens han fet créixer socialment i política, on la reafirmació en els nostres valors ha 
estat clau per entendre quin el nostre paper en el futur, tant arreu del país com a Sant Feliu. Finalment, voldria 
fer un agraïment a totes aquelles persones que, de manera desinteressada, han contribuït a fer possible que 
el projecte republicà en la governança de la nostra ciutat sigui avui una realitat.



Marta Barahona
Com vaig viure la Campanya?

Després d’aquesta primera trobada, de reunions n’hi va 
haver moltes, que es van anar intensificant a mesura que 
anaven passant els mesos. Planificació, estratègia, relat, 
informe de campanya… Per a mi, tot plegat era un repte 
personal, ja que sabia de la importància de les eleccions 
municipals i del que suposava i, a més, era el primer cop 
que formava part d’un equip de campanya.

Com a secretaria d’organització, tenia la responsabilitat 
que tot allò que anàvem fent i organitzant durant aquests 
dos anys fossin petits èxits que anàvem acumulant. Gai-
rebé tot ho fèiem pensant en el 26 de maig de 2019. Cada 
pas sumava. Cada acte comptava. Cada conferència era 
clau. Cada comissió, i en van ser unes quantes, un graó 
que pujàvem. Cada nou militant o amic, més suport.

A l’inici del 2019 vam decidir que el moment es mereixia 
l’esforç de llogar un local per la campanya que fos prou 
gran per a poder treballar còmodament, emmagatzemar 
el material de campanya, poder reunir-nos i evidentment 
quan arribés el dia, poder fer el seguiment de la nit electo-
ral. Així doncs vam agafar el repte i vam buscar i trobar un 
local que vam llogar durant els mesos d’abril i maig.

Abans d’entrar en els 15 dies explícits de campanya, vull 
destacar dos actes que per mi van ser clau, tot i el desgast 
personal que em van ocasionar, si m’ho tornessin a dema-
nar, ho tornaria a fer. Aquests dos actes van ser la presen-
tació del candidat i la presentació de la llista electoral. El 
primer especialment, va marcar un abans i un després tal 
com ens ho havíem plantejat.

Teníem clar que la presentació del nostre candidat, Oriol 
Bossa, havia de ser, La Presentació!! Diferent del que ha-
víem fet fins aleshores, especial, original, elegant i a l’hora 
senzilla; per tant, entomàvem un gran repte. Hi vam de-
dicar hores i hores, i el resultat va ser simplement molt 
satisfactori.

Tant la presentació del candidat com la de la llista, van ser 
en conjunt tot un encert, el lloc que vam triar, la disposi-
ció, el format, tot, absolutament tot. Vam tindre la sensació 
personal i col·lectiva que estàvem fent bé les coses i que 
entre totes formàvem un gran equip “Per Guanyar”.

També cal destacar l’estada de dos dies a una casa de 
colònies a mitjans de març, amb tot el múscul de la nostra 
gent, per tal d’encarar la precampanya i campanya. Du-
rant els dies previs a la campanya, la feina era brutal: fotos, 
díptics, revistes, fer el calendari, tancar actes, impremta, 
roll-ups, vídeos, aconseguir apoderats…
 
Arrenquem els 15 dies de campanya pròpiament dita, ja 
que en precampanya ja fa mesos que hi som, a l’inici de 
les festes de primavera, entre roses i estands, i amb un 
calendari d’actes, trobades, carpes, encartellades, vermuts, 
reunions, etc, que tenia dubtes que fóssim capaços de 
complir, que no arribaríem a tot arreu, però sí, ho vam fer.

Van ser dies de molts nervis, neguits, cansament, corre-
disses, calor, plors, alegries,  satisfacció… un munt de sen-
sacions sovint difícils de gestionar. I per fi el gran dia, tot 
preparat per una jornada electoral memorable, el local de 
campanya obert tot el dia, apoderats a tots els col·legis 
electorals, el telèfon en mà tot el dia resolent petits dubtes 
i incidències.

Arriben les vuit. Tancament dels col·legis. Nervis. Sopar a 
punt. Els primers resultats. Bones vibracions. Va arribant 
gent al local. Seguiment electoral amb els nervis a flor de 
pell. Nus a l’estómac. Al local cada cop més gent. 3 regi-
dors segurs… 4… i aconseguim el 5è!!! L’alegria és immensa 
i finalment surten tots els nervis acumulats durant mesos 
en format de plors impossibles de controlar. Abraçades, 
fotos, més plors i cava!! No oblidaré mai totes aquelles 
sensacions i satisfacció de la feina ben feta.

És molta, molta, molta la feina que comporta l’organització 
d’una campanya electoral, i va ser molta la gent que d’una 
manera o una altra hi va posar el seu granet de sorra. A 
totes vosaltres un vull agrair l’esforç, la dedicació i el recol-
zament, sense vosaltres no ho hauríem aconseguit.

Per acabar, vull fer una menció especial a les meves filles 
que, sense elles haver-ho triat, van haver de viure durant 
unes quantes setmanes el meu estrès, els meus nervis, la 
meva absència, els descontrols d’horaris, sopar soles més 
d’un dia, etc. Gràcies per haver-me fet costat sense jut-
jar-me.

Tot va començar un cap de setmana de febrer de 2017, on un grup d’unes 20 persones, 
vam romandre tancats a una masia d’un petit poble de Lleida. D’aquells dos dies en va 
sortir l’equip de campanya. Entre altres moltes coses, vam establir les bases del que seria, 
fins al moment, i sense cap mena de dubte, la nostra millor campanya.



Aitor Rivera
Un Any de Govern

Més enllà de l’anècdota que per primer cop a la història hi hagi un regidor del Jovent Republicà (abans JERC) al Ple, a 
les eleccions municipals els joves i les joves de Sant Feliu vam guanyar moltes altres coses: un consistori rejovenit, amb 
forces renovades i amb idees noves. I també un canvi generacional en la política santfeliuenca; un tercer partit va ser 
capaç de discutir l’hegemonia dels dos partits “de sempre”.

I això es va evidenciar unes setmanes més tard, amb un pacte de govern que compta amb un repartiment de l’alcaldia 
per primer cop a la història, i liderat per dos persones joves com l’Oriol i la Lídia. Un govern que tot just porta un any de 
camí, i que segueix en l’aposta per una "agenda transformadora". Un govern preparat, implicat i amb vocació de servei 
públic.

El que he explicat fins ara és conegut per a tothom que segueix la política municipal. A partir d’ara vull explicar aquest 
any de Govern des d’un punt de vista més personal.

Els inicis els puc resumir en tres adjectius: complex, intens i apassionant. Cada dia aprens i descobreixes una cosa nova 
sobre l’administració pública, sobre la contractació, l’organització, els procediments, els programes que s’utilitzen, i mil 
coses més. Encara avui segueix aquest aprenentatge continu.

Els primers mesos els vaig aprofitar per fer una immersió profunda en temes molt concrets, com els diversos plans es-
tratègics, per conèixer al personal de l’Ajuntament, per generar sinèrgies amb la resta de companys i companyes i per 
començar a engegar motors i projectes que ja comencem a veure la llum.

Com sabeu, jo he assumit les regidories de Joventut, de Dret a l’Habitatge i d’Innovació i Tecnologies. Tres regidories 
amb una importància cabdal per als santfeliuencs i santfeliuenques, però que històricament mai han gaudit del reco-
neixement públic que tenen altres àmbits.

Per la part d’Innovació i les Tecnologies he centrat aquest any en l’aposta per Sant Feliu Innova, ubicat a la Torre del 
Roser, en la transversalitat de la innovació (tecnològica i social!) i en que la tecnologia sigui una eina per a la millora de 
les condicions de vida de totes i tots.

La regidoria de Dret a l’Habitatge és de creació recent, per donar-li una mirada social a l’habitatge, més enllà de l’urba-
nisme. És per això que la nostra aposta des d’un primer moment era implementar la figura de “tècnica d’habitatge”, que 
es coordinés amb el departament de serveis socials i alhora amb tot l’equip d’urbanisme i territori. I ho hem aconseguit. 
Això ha permès que puguem desplegar un nou apartat web on es recull tota la informació del tema, l’acceleració del 
desplegament del Pla Local d’Habitatge i la potenciació de l’Oficina Local d’Habitatge com a referents i el contacte 
directe amb les problemàtiques d’habitatge.

Per últim, i no per això menys important, us vull parlar de la regidoria de Joventut. El funcionament del nou Casal de 
Joves i la JOVAPP i la transversalitat de les polítiques de joventut han sigut les meves màximes preocupacions durant 
aquest any. En poc temps hem aconseguit situar les polítiques de joventut com a prioritat d’aquest Ajuntament, i això 
es veurà reflectit en un futur imminent.

I tot això no ha sigut gens fàcil. Com he comentat abans, la immersió en les polítiques públiques, en els ritmes de l’admi-
nistració i en la burocràcia, ha sigut un procés i un recull d’experiències que ens ha fet més forts per afrontar el present 
i el futur amb més ganes. Encara queda molt per fer, i estic convençut que ho farem i ho farem bé!

Fa aproximadament un any ens presentàvem a les eleccions amb un lema molt clar i 
directe, “És l’hora del jovent”. I així va ser. La confiança de 4777 veïns i veïnes a la candi-
datura d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà ho va fer possible.



Flavia Reina
Un Any de Canvis

Pel que fa a la meva persona, entrar a formar part d’aquest 
projecte ha estat un gran cúmul de sentiments.  Acompan-
yada de pors, exigències i esperít de superació, sens dubte 
ha esdevingut un dels moments claus en la meva vida.

Viure la campanya electoral, va ser tota una experiència: 
veure reflectit l’esforç col•lectiu de tanta gent, la il•lusió i de-
dicació altruïsta i l’esforç de tants membres de l’equip...
El poder conèixer persones excepcionals, persones que por-
ten anys deixant-se la pell i la rebuda i acceptació de tot el 
grup sense conèixer-me de molt m’omple d’alegria.

Però, sobretot, un orgull tota la feina feta, tots els esforços 
per comunicar el que volem aportar a la ciutat, ser escolli-
da com a representant per tenir el coratge de defensar els 
valors que ens caracteritzen. A nivell personal, m’endinsava 
en aquesta nova aventura, perquè crec en aquests valors, 
perquè volia aprendre i per demostrar-me a mi mateixa que 
en sóc capaç.

Segons s’apropaven les eleccions el cansament i els nervis 
eren evidents. Veuríem reflectits els resultats. Mai he viscut 
el dia de les eleccions amb tanta intensitat... però sens dub-
te també quedarà per sempre en els records més rellevants 
viscuts. Encara no coneixia molt a tot l’equip d’Esquerra però 
ja sense poder evitar-ho érem una gran família i jo un nou 
membre.

Amb molta felicitat veiem els resultats electorals:  5 regidors! 
Això vol dir que entro com a regidora del Ajuntament de 
Sant Feliu. Capitanejats per l’Oriol, tot un crack, ja posem 
cara a qui representarà Esquerra republicana al govern mu-
nicipal: Oriol, Mercè, Bernat, Aitor i Flavia.

Les properes setmanes foren molt més tenses que tota la 
campanya, passem de tenir els resultats electorals a tenir 
una gran possibilitat de governar pactant amb SF-En Comú 
Podem. Les negociacions surten molt bé, el 15 de juny signen 
el Cartipàs que ens uneix aquests 4 anys.

Visc amb bastant incertesa aquesta etapa. Acabar de creu-
re’m que governarem a Sant Feliu, saber quines competèn-
cies se m’assignaran, saber que estaré a la alçada, pensar en 
la rebuda de la gent per ser la primera regidora musulma-
na......

Aquest primer any de mandat té un procés progressiu. No 

coneixem bé el funcionament de l’ajuntament, però aquesta 
inexpertesa ens ha ajudat a posar els motors a 200/h. Al-
guns moments han estat complicats, però en general veure 
algunes victòries, alguns objectius acomplerts i d’altres en 
procés ens omple de satisfacció. Poder contribuir en la realit-
zació del PAM ens va ajudar a tenir clar el full de ruta, i viure 
una crisi com la del Covid ens ha ajudat a aprendre a moure 
la maquinària i reaccionar davant de situacions excepcionals.

Se’ns dubte, ara ens trobem en un moment de reactivació on 
haurem d’ impulsar moltes mesures socials i econòmiques 
excepcionals. Tot aquest procés, m’ha aportat la seguretat 
de tenir clar quin model social defensem i que lideraré com 
a Presidenta de l’àrea de drets de ciutadania i m’ha ajudat 
a saber identificar les polítiques en les que creiem basades 
sempre en el bé comú i sobretot m’ha ensenyat a confiar en 
mi mateixa i en la meva capacitat per prendre decisions.

Al principi tenia les pors pròpies, pensant si els meus ideals 
estaven alineats amb les ideologies d’ERC, tot per la falta 
d’expertesa en la militancia politica. Però amb dedicació, 
temps i cerca de formació, dia rere dia tinc coses noves a 
aprendre.

Pel que fa a les meves regidories, han estat marcades per 
una sèrie de canvis substancials. A nivell de Serveis Socials, 
canvi de paradigma del concepte, avançant a un model que 
no es limiti a l'assistencialisme i aposti per la prevenció i la 
acció comunitària. Establir un projecte de sobirania alimen-
tària i un replantejament del dret a l'alimentació. En segon 
lloc, des de la regidoria de Ciutadania de procedències di-
verses s'han fet les següents accions: pla intercultural, padró 
sense domicili fix, catàleg d'activitats de sensibilització i pro-
moció de la participació de persones de diverses procedèn-
cies. Per altra banda, des d'Activitat econòmica hi ha hagut 
una revisió de les ordenances, gratuïtat de la taxa degut a 
la crisis covid i replantejament dels espais. Finalment, com 
a presidenta de l'Àrea de ciutadania: Canvi de model cap 
al treball col·laboratiu interdepartamental i optimització de 
procediments i recursos

Fent un balanç general, ha estat una gran oportunitat, ple-
na de grans moments, orgullosa dels companys i l’equip que 
fem, satisfeta de treballar tant durament, contenta per haver 
pogut conèixer grans personatges claus de l’esfera política i 
continuant amb moltes ganes, motivació i sortejant les difi-
cultats.

Ara fa un any, iniciavem un procés col•lectiu en el que afrontavem nous reptes, aprenen-
tatges i una missió clau: aportar els valors republicans a Sant Feliu de Llobregat.



Bernat Dausà
Primer Any de Mandat

dentisme a tots nivells, i cal seguir treballant per augmentar encara més aquest creixement. Però per arribar a 
aquest punt no ha estat gens fàcil.

Ara fa poc més de 9 anys que ens quedàvem sense representació a l’ajuntament, i amb el sostre d’un únic 
regidor. En aquell moment, podíem triar entre esperar que tot tornés a lloc i el mal moment del partit es rever-
tís, o posar-nos a treballar per visualitzar-nos durant aquells 4 anys. Vam escollir la segona opció, i vam anar 
construint un projecte, vam anar creixent i teixint complicitats. Vam passar a ser un partit sense representació, 
al principal partit de l’oposició amb tres regidores. Això ens va donar l’oportunitat d’aprendre, de consolidar el 
nostre projecte, de seguir cosint ponts amb espais on mai havíem pogut arribar, per finalment obtenir un re-
sultat històric a Sant Feliu, quedant-nos a pocs vots de la victòria, però trobant un encaix polític per governar 
i compartir l’alcaldia.

Com bé vam repetir durant la campanya, l’objectiu mai va ser en si governar o tenir l’alcaldia, sinó transformar, 
arribar a consolidar una manera d’entendre la cosa pública, el bé comú. I aquesta és la feina que portem fent 
durant aquest any governant la ciutat. Qui ens ho hauria dit fa 9 anys, quan ens vam quedar sense repre-
sentació, que acabaríem sent capaços de revertir la situació, que acabaríem trobant les eines per fer-nos-en 
mereixedors.

Durant aquest any ja hem transformat, i ens queda molta feina per fer. Però tenim les eines, i les que ens 
manquin les seguirem buscant per tal d’obtenir-ne solució. Hem tingut impediments o dificultats, però no les 
vam tenir per arribar fins aquí?

La situació actual ens ha fet replantejar tot el que teníem previst, però això no ens ha fet dubtar a l’hora de 
seguir marcant una línia de treball concreta, transformadora, d’esquerres i republicana. Hem dedicat hores 
i hores per obtenir el màxim de respostes possibles a les necessitats de la ciutat. Sento orgull de l’equip, i 
m’agradaria poder transmetre les sensacions que tinc i que es pogués entendre l’esforç que ha suposat reac-
cionar a temps i amb diligència a aquest cop, però estic tranquil de saber que comptem amb el millor equip, i 
que malgrat tot ens en sortirem.

Ja hem passat un dels quatre anys de mandat, i el repte és majúscul: ser lleials al nostre projecte i ser capaços 
de merèixer-nos la confiança d’encara més gent, per seguir treballant i aconseguint un Sant Feliu millor.

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Sant Feliu som unes persones privi-
legiades, doncs som la punta de llança de 4.777 persones que van confiar en nosaltres i només podem seguir 
agraint l’escalf que sentim, l’acompanyament de tota la nostra gent, la feina que seguim fent des de l’executiva 
local, des del grup de suport, i tots els espais que fan possible que seguim avançant. Com a portaveu del grup 
municipal, i com a cap de campanya que vaig ser, vull agrair a tothom l’energia que ens segueix arribant, i 
prometre que ens mantindrem ferms en el treball, la justícia social i l’amor a la nostra ciutat.

Hem d’anar construint el nostre futur, fins i tot, amb les pedres que anem trobant pel camí.

El darrer 24 de Maig va fer 16 anys que vaig entrar a militar a Esquerra. En aquell 
moment, el partit tenia un regidor a l’Ajuntament de Sant Feliu, el moviment inde-
pendentista era minoritari al país i encara més a Sant Feliu. Els esdeveniments a 
nivell nacional han estat un impuls evident pel creixement del partit i l’indepen-
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condicions de vida.

La campanya abans de les eleccions em va permetre conèixer a moltíssima gent de diferents generacions, i això ho 
dic perquè enriqueix al grup les vivències de cadascú, on vam compartir moments que han quedat gravats en la meva 
memòria. Col·laborant tothom dins les seves possibilitats, analitzant l’estratègia millor per ERC, i sobretot escoltant la 
veu dels que ja havien viscut altres campanyes electorals per poder ser més forts i aconseguir arribar a govern.

La meva aportació principal podria haver estat l’experiència del món Educatiu però de tot el que ens passa, cal extreure 
la part positiva i vull agrair l’oportunitat que m’han donat al  descobrir regidories noves, molt actives, a on cal molta feina 
per millorar-les i a on el fet de no tenir una dedicació complerta a l’ajuntament, ha fet plantejar-me si estic a l’alçada 
del que esperen, però en un any de govern puc dir sincerament que treballo i treballaré per aportar el meu “granet de 
sorra” en les 4 regidories i allà on em demanin pel bé de Sant Feliu de Llobregat, la meva ciutat, la nostra ciutat, la ciutat 
de tots els que vinguin . 

Sóc persona d’intervenir poc a les xarxes socials, suposo que dins la meva generació hi ha moltes així, però també sóc 
persona d’escoltar a tothom i de solucionar els problemes parlant, assistint a les reunions que calgui fins trobar una 
solució, i per damunt de tot, sóc persona de donar respostes i explicacions del per què no es pot fer una acció concreta 
que tant necessària és. Entrar a l’Ajuntament amb valors d’Esquerra era una oportunitat per fer arribar la veu del ciuta-
dà, els motius, conseqüències i intentar aportar totes aquelles explicacions que moltes vegades demanem als que ens 
governen i no rebem.

Són molts els records que em venen al cap durant aquest primer any i moltes emocions; algunes estan a les antítesis:

Alegria quan vam arribar a govern. Posteriorment i en el dia a dia, he comprovat que tinc uns companys lluitadors, que 
donen dins la seva àrea el màxim d’ells mateixos.

Tristor amb els efectes de la COVID19 que ens ha agafat a tots de sorpresa. Estem vivint de manera molt directa com 
afecta a la nostra ciutat aquesta crisi i, per descomptat, a les regidories que em toca dirigir: comerç i turisme, gent gran, 
persones amb discapacitat i diversitat funcional  i solidaritat, cooperació i agermanaments.

Impotència quan veus que a l’administració pública tot és súper lent i allò que voldries canviar ràpidament per poder 
ajudar a la gent no és tan senzill. Cal anar lents però segurs, amb recolzament jurídic en totes les accions que volem fer.

Satisfacció personal al comprovar que la gent s’apropa, et consulta, ve al teu despatx i sobretot, no trenca una relació 
d’amistat quan no li dones la resposta que ell/a esperava.

Em quedo valorant aquest 1r any amb una paraula clau dins també de l’àmbit en el qual treballo des de fa molts anys: 
“aprenentatge”. Són tantes les coses que aprenem i tantes les que no són tal com semblen a primera vista... En aquest 
primer any em quedo amb el record de totes les accions implementades i els projectes que encara ens queden per fer 
per una ciutat que estimem. Desitjo que el temps no corri i puguem deixar  l’empremta de l’equip d’Esquerra Republi-
cana Sant Feliu -alguns amb certa experiència política anterior i d’altres no- que té moltíssimes ganes de treballar per 
obtenir la recompensa més gran que es pot tenir: un somriure del ciutadans/es que han confiat en tu demostrant que 
estant satisfets per haver contribuït en la millora de la seva qualitat de vida. Perquè la política ja sabeu: si tu no la fas 
te la fan...

Que el temps passa molt ràpid no és res de nou, però si parlem de temps quan executes 
un càrrec amb responsabilitat política, el temps “vola”. Fa un any vam arribar a govern do-
nant veu a Esquerra Republicana per decisió dels Santfeliuencs/ques i amb uns objectius 
clars: fer canvis al nostre ajuntament per garantir els drets de les persones i millorar les 
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L’entrada, o més ben dit l’aterratge al govern municipal, 
ha suposat situar-se, aprendre i assentar-se. En altres pa-
raules ha suposat feina, feina i més feina. Feina i treball 
que es resumeixen en més de 250 reunions de tota mena, 
134 videoconferències, 14 plens, quatre d’ells en format te-
lemàtic, més de 4600 mails arxivats, i innumerables truca-
des telefòniques. Tot aquest volum de feina ha servit per 
començar a posar la llavor de la obra de govern d’aquest 
govern jove, d’esquerres i amb voluntat transformadora. 
Una llavor que començava a germinar amb l’aprovació a 
l’octubre de les nostres primeres ordenances fiscals i del 
pressupost al mes següent. Un pressupost més social, 
destinant un 5,2% més de recursos en polítiques d’habi-
tatge, i un 4,2% més en polítiques de serveis socials; més 
verd, fent un esforç d’un 11,6% més en polítiques per el 
medi ambient i molt més participatiu augmentat un 58% 
la despesa en participació ciutadana.

Una llavor que creixia amb l’elaboració del Pla d’Actuació 
del Mandat (PAM), i amb la seva presentació a la ciuta-
dania els mesos de desembre i gener. Un PAM que vol 
aprofundir en la democratització i representativitat de la 
institució, a partir d’una nova manera de fer i entendre la 
política basada en el diàleg, el consens, la transparència i 
la rendició de comptes. Amb aquest PAM des del govern 
pretenem que Sant Feliu esdevingui una ciutat més soste-
nible, cohesionada i participativa i que aprofundeixi en la 
consecució de la justícia social i la millora de la qualitat de 
vida de la ciutadania, a través d’una organització oberta, 
propera, transparent i transversal.

Gràcies a aquest carril que suposa el pressupost i el propi 
PAM el mes de febrer recollíem els primers fruits de la ac-
ció de govern transformadora. El febrer aprovàvem al ple 
la targeta moneder, un conveni amb l’entitat Càritas Dio-
cesana de Sant Feliu per establir ajuts destinats a produc-
te fresc, amb la voluntat de garantir l’accés a l’alimentació 
fresca i altres productes de necessitat bàsica i que a més 
eviti l’estigmatització dels beneficiaris d’aquesta targeta. 
Aprovàvem també el conveni amb Sostre Cívic per l’ela-
boració d’un estudi sobre la viabilitat econòmica i jurídica 
de la constitució d’un dret temporal per la promoció d’ha-
bitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús.

Malauradament el mes de març la vida de la ciutat, del 
país i del món han sofert un sotrac d’unes dimensions, en 
tots els sentits, demolidores. La gestió de la crisi generada 
pel Covid-19 en clau local ja suposa una tercera part en 
qüestió de temps del total de l’actual mandat. La gestió 
d’aquesta crisi ha suposat un repte majúscul, organitzatiu, 
de mobilització de recursos, de i prendre mesures efecti-
ves, pel govern. Els mesos de març i abril vam fer front de 
manera eficaç i efectiva als primers cops de la pandèmia, 
reorganitzant en temps record l’administració local, creant 
un comitè local de crisi que gestiones de manera àgil i 
eficient les decisions a prendre, i organitzant el teletreball 
i els òrgans col·legiats telemàtics. Els mesos de maig i juny 
ens ha tocat gestionar la tornada a la “nova” normalitat, 
adaptant-nos als canvis legislatius continus, en aspectes 
com l’educació, les escoles bressol, o les novetats de cada 
fase del desconfinament. L’Ajuntament de Sant Feliu ha 
patit i pateix fortament els estralls provocats pel coronavi-
rus, i òbviament l’obra de govern que preteníem realitzar 
en sortirà perjudicada. Però en temps excepcionals solu-
cions excepcionals, i gràcies a un acord per unanimitat del 
ple i a un treball tècnic extraordinari hem engegat el Pacte 
de Ciutat. El primer procés participatiu que es fa a la ciutat 
de caràcter 100% telemàtic, la qual cosa també ha suposat 
un repte majúscul.
 
Sap greu dir-ho, però el Covid_19 ha fet que des del govern 
estant, aquest any al govern, l’hagi de qualificar d’estrany, 
res del que ha passat a l’últim trimestre estava previst, 
ni tant sols estàvem preparats per tot el que ha vingut, i 
malgrat tot podem dir amb el cap ben alt que hem estat 
a l’alçada en un moment com aquest, ho hem donat tot 
perquè la ciutadania de Sant Feliu vegi que el seu govern 
ha respost positivament en la crisi més “bèstia” (perdo-
neu-me l’expressió) que ha viscut la ciutat. 
Això ens ha de fer sentir orgulloses, i mirar el futur amb 
optimisme. Sabem que el camí no serà fàcil, en cap sentit. 
Però sé i sabem, que ens en sortirem.  

“Sabem que el camí no serà fàcil, en cap sentit. Però sé i sabem que ens en sortirem”. Era 
el 15 de juny de 2019, i amb emoció continguda, concloïa amb aquestes paraules el meu 
discurs de pressa de possessió. Dos dies més tard entràvem a l’Ajuntament al govern 
estant.



Fina Campàs
Reflexió en Clau Feminista sobre el 28J

ens han fet veure que no ho tenim tot resolt com ens pensàvem. Com podem atendre les necessitats dels infants que 
s'han quedat sense el seu entorn social d'un dia per l'altre –escola, extraescolars, familiars sense poder-los visitar...–? 
I com podem ajudar els pares i les mares a atendre els fills en aquestes circumstàncies? Com podem ajudar persones 
migrades amb problemàtiques causades per la manca de documentació que els faciliti rebre ajuts públics? I les dones 
i els homes trans? En som conscients de les dificultats diàries amb les que es troba aquest col·lectiu en coses tan sen-
zilles com trobar un habitatge de lloguer o en la precarietat laboral a què estan abocats, perquè una bona part de la 
societat no acaba d'acceptar aquesta realitat?

I podríem continuar amb una bona llista de situacions que requereixen, potser ara més que mai, no solament de l'aten-
ció en la denúncia sinó de la necessitat d'actuar per eradicar molts d'aquests fets que, malauradament, es voldrien 
invisibilitzar. Més enllà de l'estructura del sistema de cures que permet la nostra societat, el feminisme anteposa les 
necessitats de les persones per damunt de qualsevol altre debat i això és, senzillament, revolucionari. I parlem de totes 
les persones, amb totes les seves circumstàncies i diferències, d'entendre-les i d'atendre-les sense prejudicis com cal-
dria en una societat moderna; just això és el que reclamem a les institucions públiques i a l'administració: el fet de fer-se 
conscient que el model social actual és, i ha de ser, divers i que tots els ciutadans i totes les ciutadanes han de gaudir 
del suport públic d'acord amb un model d'equitat. Fer República també és entendre el que això vol dir.

Conceptes recentment apareguts, en el debat social sobre les estructures socials del món modern, han de ser inter-
pretats com a elements indispensables de l'anàlisi que cerqui les solucions imprescindibles i no només com a floritures 
textuals que queden bé en una ponència. Un exemple d'això és el que es coneix com la interseccionalitat (un concepte 
introduït el 1989 per l'activista i acadèmica Kimberlé Williams Crenshaw), que manté el criteri que les conceptualitza-
cions clàssiques d'opressió social –com ho serien el racisme, la transfòbia, l'homofòbia i tota la resta de prejudicis basats 
en la intolerància– no actuen mai de manera independent, sinó que formen un sistema interrelacionat on, sovint, un 
prejudici sempre ve acompanyat d'un extens catàleg d'altres prejudicis. Dit d'una altra manera, les persones intolerants 
difícilment ho són a una sola cosa: aquells que són racistes molt probablement també seran transfòbics. Ens trobem 
que la desigualtat social basada en el prejudici a una forma d'entendre la vida, que sempre és diferent a la dels propis 
intolerants, genera una injustícia sistemàtica d'una base multidimensional. Normalment, en les societats heteropatriar-
cals com ho és la nostra, ens trobem amb una jerarquia racialitzada composta, majoritàriament, per homes amb un 
sistema de creences profundament arrelat en el nostre inconscient col·lectiu al qual li costa interpretar, per exemple, 
qüestions de gènere que s'apartin del tradicional rol d'home i dona. Les persones trans patim directament aquesta 
situació diàriament.

I ara tornem al principi, sabent tot això... com es fa l'abordatge de tot aquest plantejament del sistema de cures si tenim 
un ordre social estructurat amb base a l'heteropatriarcat, que és qui gestiona a la seva manera i forma una visió social 
basada amb estructures de poder només pensades per homes? Podem fer aquest treball amb una mirada de gènere 
inclusiva, plena i completa? Doncs, és evident que no. I just en aquest moment del debat hauríem d'introduir el concep-
te de feminisme decolonial, especialment en la tesi de l'Alícia Gil Gómez, però això ja seria camp per un article diferent 
que em comprometo a fer més endavant.

Voldria acabar aquest escrit recordant que el 28 de juny celebrem el dia internacional de l'Orgull LGTB, que ara ja 
hauria de ser LGTBIQ, i que en tot això que hem anat desgranant a l'article sobre l'atenció i les cures que ha aportat el 
moviment feminista no hem d'oblidar que som dones totes i que, totes nosaltres, participem en la solució a aquestes 
preguntes ja sigui en espais feministes inclusius com en àmbits LGTBIQ+ que s'han anat formulant per fer, de la nostra, 
una societat més justa i més lliure.

Per tal d'atendre el desgavell social que ha significat el Covid19, i en especial l'atenció a 
les persones més vulnerables, des de l'àmbit feminista s'ha fet una veritable exhibició de 
propostes que contrasten amb els silencis d'altres moviments socials presumiblement 
progressistes. És a dir, el feminisme ha plantejat possibles respostes a preguntes que



QUÈ HA FET EL NOSTRE REGIDOR?

Sant Feliu Innova impulsem el primer campus científic i tecnològic que es 
realitzarà a la Torre del Roser del 13 de juliol fins al 7 d’agost.  Les organit-
zadores del campus són dues entitats locals, CodeLearn Sant Feliu, i l’asso-
ciació Crea Lleure. També hi participaran persones voluntàries de la comuni

tat de persones emprenedores i innovadores de CO-Innova_LAB Sant Feliu.
Es tracta d’un projecte que ha nascut amb la mirada transversal de diversos departaments: Inno-
vació, joventut, educació, feminismes, serveis socials i ciutadania de procedències diverses. Tot un 
exemple de com ha de treballar l’administració local.

MURAL PER L’ALLIBERAMENT LGTBI+

El 28 de juny, en motiu del dia de l’Alliberament LGTBI+, el Jovent Republicà del Baix Llobregat va 
triar Sant Feliu com a emplaçament per elaborar un mural en honor a la lluita del col·lectiu. Amb el 
mural volem reivindicar que, malgrat els avenços aconseguits, les agressions LGTBIfòbiques no fan 
més que augmentar any rere any. Això és fruit d’una pujada de l’extrema dreta que fa que tota una 
sèrie de persones es senti apoderada per expressar el seu odi de forma lliure. 

Així que no, encara que segons quins sectors ens vulguin fer creure que ho tenim tot guanyat, no. No 
tot va bé.

EL RACÓ DEL



FORMACIÓ D’ANTIRACISME

Tal i com avançàvem al  butlletí anterior, el passat dijous 9 de juliol va 
tenir lloc l’acte ‘El racisme a Europa i Catalunya’ on l’Helena Castellà va 
fer una comparativa sobre la immigració a Europa abans del COVID i 
durant la pandèmia i ens va explicar la desfavorable situació d’acollida 
arreu del continent per a aquestes persones. L’Omar Noumri, per altra 
banda, ens va explicar les experiències que ha viscut com a persona ra-
cialitzada des de la seva infantesa fins a la seva candidatura (i victòria) 
per a l’alcaldia de Castelló de la Farfanya.

Més d’una vintena de persones vam tenir l’oportunitat de compartir 
dubtes i generar debats.

EL RACÓ DEL

SETMANA DE L’ALLIBERAMENT LGTBI+

La darrera setmana de juny, l’Assemblea LGTBI+ del Jovent de Sant Feliu vam preparar una campan-
ya per Instagram amb diverses reivindicacions i microformacions. Us adjuntem algunes de les més 
destacades.



El darrer ple abans de vacances tindrà lloc el dijous 
dia 29 de juliol. Per altra banda, i per causa de res-
ponsabilitat social, hem pres la decisió de no fer el 

tradicional sopar de final de curs. 

Durant l’agost seguirem actius a Xarxes Socials i, 
com sempre, estarem a un missatge de distància. 

Bon estiu!

Quan ens 
veiem?



RECORDATORI

Donada la gran afectació del Covid-19 i les mesures 
preses des del govern, l’agenda d’Esquerra Repu-
blicana Sant Feliu se n’ha vist alterada, així com la 
de tothom. Tot i això, tots els membres de l’execu-
tiva i del grup municipal seguim treballant i fent 

reunions a través de recursos on line.

La política mai s’atura, per molt que les eines hagin 
de ser diferents. Entre tots, seguim treballant per 
Sant Feliu perquè la tornada a la normalitat es vegi 

el menys afectada possible.

Moltes gràcies
i fins aviat!


