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El mes d’octubre sempre ha estat un mes a destacar dins l’agenda de la gent gran, i aquest
any més pels efectes greus de la pandèmia. L’1 d’Octubre, dia Internacional de la gent gran, es
llegeix com cada any el MANIFEST per reivindicar els seus Drets.  Drets guanyats lluitant durant

la seva etapa laboral per gaudir-los ara. Tots tenim la responsabilitat de protecció, respecte, i carinyo, envers 
ells. És per això que hem treballat perquè puguin realitzar activitats d’hàbits saludables, tant físics com de rela-
ció sense deixar de banda les activitats culturals. Per tant, hem prioritzat que totes les persones puguin gaudir 
d’una activitat, evitant les repeticions i respectant els espais i grups possibles. L’oferta d’activitat física, taitxí, 
ioga, ceràmica, memòria, pintura i dibuix etc etc omplen un programa que esperem sigui satisfactori tenint en
compte les limitacions que tots hem de respectar.

Després de pràcticament set mesos sense activitat esportiva col·lectiva, podem reprendre 
per fi les competicions i entrenaments grupals a les nostres ciutats. Han estat mesos de 
patiment i incertesa, i malgrat hem reprès l’activitat, els dubtes sobre cap a on ens dirigim

a nivell de possibilitat de realitzar activitats segueix sent un misteri. A tots els municipis hem establert uns pro-
tocols i unes consignes sanitàries i de seguretat, que fan possible haver iniciat la represa, i segur que haurem 
d’anar polint-los i millorant-los dia a dia. Davant d’això, les entitats esportives de la nostra ciutat han fet un 
esforç ingent per poder recuperar la seva activitat i han adaptat el seu esdevenir a la situació. Cal que fem tot 
allò que estigui a les nostres mans per recuperar fins on es pugui l’activitat esportiva i garantir-ne la viabilitat 
i continuitat.

Donem la benvinguda a l’inici de curs impulsant un nou model d’ajuts a l’escolarització (els 
antics ajuts de llibres i sortides). Aquest nou model preten esdevenir un exemple del canvi 
de model que estem impulsant dels Serveis Socials: més propers, menys estigmatitzats i

poderadors i el més desburocratitzats possible. Aquest any, amb totes les incerteses degudes a la pandemia 
hem volgut incrementar els imports que reben les famílies (i més encara als alumnes de secundària, ja que 
la despesa es superior). Hem unificat diverses línies d’ajuts on es contempla: el pagament de sortides, llibres, 
material, llicències digitals, etc.. i hem simplificat els procediments per fer la gestió online o demanar la cita 
prèvia.  Aquest any són les famílies les que reben els ajuts i no les escoles (aquesta autogestió apodera a la 
família). L’objectiu és que cap infant ni jove que ho necessiti es quedi sense aquest recurs. Amb tot, aquest és 
un primer pas en la reestructuració dels procediments dels ajuts que estem planificant. Amb el suport d’una 
consultoria es farà la valoració de totes les ajudes que gestiona Serveis socials, per tal d’optimitzar els recursos 
per arribar a més número de gent, i determinar la viabilitat d’una renda social Santfeliuenca o un model similar.



Formem-nos!
Aquest mes d’octubre s’ha reprès el programa d’activitats per la gent gran tenint en 
compte les limitacions i prioritzant aquelles activitats que vetllin per la salut del col·lectiu. 
Podeu consultar el programa d’activitats al web de l’ajuntament. 

L’1 d’octubre es commemora el dia internacional de la gent gran des de 1990. Aquest dia 
busca reivindicar i sensibilitzar la població sobre el lloc que ocupa la gent gran dins la 
societat.  Si voleu saber-ne més al respecte, podeu visitar el web de la Diba. 

Del 9 al 12 d’octubre, hem pogut gaudir a Sant Feliu d’unes Festes de Tardor diferents on s’ha potenciat la cultura 
segura amb activitats variades però amb restriccions d’aforaments. El Fetasantfeliu fa un balanç d’aquests 4 dies de 
festes atípics. 

La cultura ha estat un dels sectors més perjudicats des de que va començar el confinament al març. És per això que 
el diari Ara hi dedica una secció per promocionar tot tipus d’actes culturals. La podeu consultar a Ara amb la cultura. 

Les noves restriccions d’aquest mes d’octubre, tornaran a tenir incidència en l’esport a Sant Feliu, però aquest cop no 
tots els clubs es veuran afectats de la mateixa manera. El Fetasantfeliu fa un resum general de com afectaran les res-
triccions al nostre municipi. 

El passat 14 de setembre, va tindre lloc l’inici del curs escolar. Lapremsadelbaix fa una exposició d’aquest inici en núme-
ros a la nostra comarca. El passat 7 d’octubre, l’Ajuntament es va trobar amb representants de la comunitat educativa i 
de Salut per fer un seguiment de l’evolució del curs escolar. Aquesta trobava s’emmarca en la Taula permanent d’edu-
cació i salut. L’Ajuntament també ha impulsat un espai web on poder fer uns seguiment de la incidència del coronavirus 
als centres educatius del nostre municipi. 

Què ha escrit la Gent de Sant Feliu aquest mes?
El nostre regidor, tinent d’alcaldia i futur alcalde, l’Oriol Bossa, ens ha escrit un parell d’articles que podem tro-
bar al seu lloc web (www.oriolbossa.cat). El primer ens informa de tot allò referent al Pacte de Ciutat, mentre 
al segon ens explica la transformació de Sant Feliu cap a una ciutat digital.

Per altra banda, la tercera tinent d’alcaldia, la Flavia Reina, ens ha fet un petit escrit tot explicant els motius 
que l’han portat a fer el pas de militar a les files d’Esquerra Sant Feliu, un any i mig després de ser escollida a 
les urnes.

L’executiva d’Esquerra vam reprendre l’activitat a mitjans de setembre. Vam fer una reunió conjunta amb el Jovent i 
diverses entitats de lleure educatiu (el Cau i diversos esplais de Sant Feliu) on vam comptar amb la presència de la Laia 
Girós, Directora General de Joventut. Va ser un espai on vam poder

Igualment, el passat setembre va tenir lloc la presentació via YouTube del llibre Tornarem a Vèncer, d’Oriol Junqueras i 
Marta Rovira. La Jenn Díaz, diputada al Parlament de Catalunya i veïna de Falguera, i l’Oriol Bossa van presentar el llibre 
en un espai que va comptar amb el Jan Bermúdez com a mestre de cerimònies.

Finalment, la tercera setmana d’octubre, el Francesc Rodríguez, president de la Secció Local, juntament amb l’Oriol Bos-
sa, la Flavia Reina i l’Aitor Rivera es van reunir davant del bust de la República per tal de fer un homenatge al president 
Companys, en el 80è aniversari del seu afusellament.

Què hem fet a Esquerra Sant Feliu aquest mes?



Oriol Bossa
El Pacte de Ciutat

Un cop esclatada la pandèmia, a mitjans de març, i preveient els greus efectes que tindria sobre l’economia el 
posterior confinament, alguns ajuntaments del país van elaborar pactes locals d’ampli consens per mirar de 
trobar mesures que alleugerissin els efectes sobre els seus conciutadans.

Sant Feliu ha estat un d’aquests municipis en els quals s’ha articulat un pacte local per fer front a la crisi 
del Covid_19. Així, el 14 de maig, el Ple extraordinari aprovava per unanimitat la creació del Pacte de Ciutat. 
Aprovava també tres elements fonamentals: els objectius, els membres i la temporalitat.  Els objectius, entre 
d’altres, eren impulsar la ciutat a nivell socioeconòmic i cívic, amb criteris d’equitat i justícia social, i construir 
un model de ciutat que reforci la salut i les cures. Els membres del Pacte, a banda de la representació política 
de l’Ajuntament, son els representants dels sindicats, de PIMEC i AEPLA, dos representants del comerç local, 
dos representants de les entitats socials, un representant de salut comunitària, un de les entitats esportives, 
un del les culturals, un de la comunitat educativa i un representat de l’àmbit de la sostenibilitat. membres que 
van ser escollits per consens de les entitats de cada àmbit sectorial. El Pacte ha de tenir un horitzó de divuit 
mesos per poder desenvolupar les mesures principals, per atendre els acords més immediats, per consolidar 
actuacions i per monitoritzar resultats.

La constitució del Plenari del Pacte de Ciutat va tenir lloc el 29 de maig de manera telemàtica i la seva estruc-
tura es va dividir en tres comissions de treball: Comissió de revitalització econòmica; Comissió de garantia de 
drets bàsics de ciutadania i Comissió de nous usos de l’espai públic i equipaments. Aquestes comissions re-
bien l’encàrrec d’elevar un document proposant mesures del seu àmbit a la mesa del pacte. Els seus membres 
alhora disposaven de l’eina online Decidim per tal de poder realitzar propostes, que estarien sistematitzades, 
valorades tècnica i jurídicament, i discutides a les dues sessions realitzades de cada comissió. Finalment el 
procés va està obert a la ciutadania, qui amb el Decidim va poder valorar les propostes realitzades a cada 
comissió i realitzar-ne de noves.

Del 29 de maig al 30 de juliol, s’han celebrat 8 sessions, dos plenaris de la mesa, i dos sessions de cada una 
de les tres comissions. A la Comissió de Revitalització Econòmica s’han presentat 33 propostes, de les quals 
se’n han acceptat 21,  a la Comissió de Garantia de Drets Bàsics i Ciutadania han estat acceptades 38 de les 86 
propostes rebudes, i finalment la Comissió de Nous usos de l’Espai públic i equipaments s’han incorporat al 
pacte 13 proposes de les 39 propostes rebudes. Així doncs, en total s’han rebut pels membres de la mesa un 
total de 159 propostes de les quals, gràcies al treball tècnic de sistematització i valoració tècnica de propostes, 
a la deliberació i al consens en les sessions de les comissions, s’han acceptat el 45% de les propostes rebudes, 
i així el pacte de ciutat és un document en el que hi consten 72 mesures que han de servir, en 18 mesos per 
assolir els objectius proposats. Gràcies al Decidim sabem que 505 usuaris únics han entrat a l’eina en l’apartat 
del Pacte de ciutat, que aquests 505 usuaris han realitzat un total de 1.152 sessions, i que les pàgines del pacte 
han rebut un total de 7.597 visites.

Deia a l’inici que molts Ajuntaments han realitzat pactes locals per fer front a aquesta nova crisi, desconec a 
quants municipis s’ha realitzat amb un procés participatiu com el que hem volgut fer a Sant Feliu. Un procés 
participatiu molt especial, en primer lloc per la durada exprés del propi procés, només dos mesos i mig; però 
també per les pròpies circumstàncies, aquest procés s’ha realitzat amb sessions telemàtiques i amb eines on-



Per què he entrat a militar?
Flavia Reina

line de proposició i deliberació; sense poder fer cap sessió presencial, unes circumstàncies no menors.

El pacte de ciutat ha culminat la seva primera etapa, la d’elaborar un document amb mesures per fer front a la 
crisi, a través de la participació el més àmplia i heterogènia possible. Un cop superada aquesta primera etapa a 
partir del setembre comença el compte enrere dels divuit mesos. La segona etapa consistirà en la governança 
de les 72 mesures. Aquestes mesures s’inclouran al PAM (Pla d’Acció del Mandat) i el seu compliment es po-
drà seguir mitjançant la eina de seguiment habilitada a la web, on la ciutadania podrà veure en viu l’avenç i la 
consecució de les mesures. Al mateix temps el Plenari del Pacte es constituirà ara en la Comissió Seguiment 
del Pacte de Ciutat, comissió que vetllarà per al seu compliment i que es reunirà cada tres mesos. I en paral·lel, 
la junta de portaveus amb caràcter mensual, analitzarà i farà el seguiment de les accions realitzades.

Finalment, el que li dona valor afegit al Pacte de Ciutat de Sant Feliu és la memòria econòmica associada, en 
altres paraules el que costarà econòmicament cada una de les 72 mesures. Els primers càlculs realitzats situen 
el cost del Pacte en gairebé tres milions i mig d’euros. Per tant, als esforços municipals ja realitzats, a totes les 
ajudes esmerçades als sectors econòmics i a les famílies de la ciutat, ara caldrà sumar-hi aquesta quantitat. 
Així doncs, Sant Feliu, govern i oposició estem decidits a reimpulsar la ciutat després d’aquests durs mesos 
de patiment.

Fa ara any i mig que em vaig embarcar al projecte d’ERC. He iniciat aquesta nova etapa de la meva vida on estic 
aprenent a diari el que implica la responsabilitat i establir criteris basats en els valors republicans.

Vaig entrar a la llista d’ERC com a número 4 i com independent; un gran vot de confiança, una oportunitat per 
deixar la meva llavor dins del projecte! 
 
La meva relació amb els valors republicans no van començar aquí... sempre han estat dins dels meus ideals: el 
dret a l’autodeterminació, el feminisme, l’antiracisme i, principalment, el republicanisme! Per tant, va ser una gran 
oportunitat rebre aquest oferiment.
 
He realitzat una evolució amb totes les experiències viscudes fins ara; es per això que em veig amb la neces-
sitat, per responsabilitat i per convicció de comprometre’m més fermament amb la família d’esquerra que a la 
fi compartim la mateixa il·lusió en mostrar que les coses es poden fer ben fetes, que els valors i la justícia han 
d’estar per sobre de tot i que no podem deixar a ningú enrere per avançar!
 
Tenim la oportunitat de demostrar-ho ja que he pogut comprovar com recollíem els fruits de molts anys d’es-
forços, governant a Sant Feliu. 
 
Participar en aquesta governança es un gran honor i una gran responsabilitat. Hi participaré sempre que sigui 
necessari, però se’ns dubte amb la militància voldria que aquest compromís continuí des de diverses vessants i 
circumstàncies. Aprofito per agrair a totes, la confiança dipositada en mi i la oportunitat de poder ser membre 
actiu i conèixer a fons el propòsit d’esquerra. Gràcies família!



Oriol Bossa
Sant Feliu: Ciutat Digital

Què és la maduresa digital? El 2020 el Consorci d’Administració 
Oberta de Catalunya AOC ha creat l’Índex de Maduresa Digital 
una nova eina per conèixer el grau de transformació digital de 
les administracions locals de Catalunya. Gràcies a aquest índex 
els ajuntaments podrem fer autoavaluació del grau de maduresa 
digital i saber allà on encara queda marge de millora. 

Què és la transformació digital de les administracions públi-
ques? Des de l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques 
s’obliga als ens públics a evolucionar cap a l’administració sense 
papers convertint les sol·licituds i tràmits a format electrònic. Així 
doncs, la transformació digital de l’Administració pública consis-
teix en l’adequació del model de relació i de gestió al nou paradig-
ma digital, aprofitant tot el potencial de la innovació i la tecnologia 
i promovent un canvi cultural en les administracions públiques. 
Aquesta transformació s’ha de produir mitjançant el desenvolu-
pament d’estratègies orientades cap a una Administració inno-
vadora, oberta, digital i eficient, i amb l’objectiu d’aportar serveis 
públics de la màxima qualitat.

Per a l’efectiva transformació digital de l’Administració pública és 
imprescindible el canvi cultural i l’adopció de l’ADN digital dins de 
l’organització. L’ADN digital està compost per 4 premisses bàsi-
ques: 1- Visió transformadora, fort lideratge i alineament estra-
tègic, 2- Esperit de col·laboració i cocreació amb la ciutadania, 3-  
Cultura d’exploració, innovació i actualització constant, proactiva 
i centrada en el ciutadà, 4- Presa de decisions basada en dades 
i aprofitament de les noves tecnologies per maximitzar el valor 
aportat a la ciutadania.

El model de Sant Feliu: un cas d’èxit: L’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat va apostar decididament el 2015 per convertir la ciu-
tat en un referent i model en el context de les ciutats intel·ligents. 
A partir d’aquesta visió l’Ajuntament va impulsar aquesta estra-
tègia amb la creació de la Oficina transversal especialitzada Sant 
Feliu 2.0(20), estructurada en tres línies permanents de treball, 
entre les quals la de Governança intel·ligent: projectes relacionats 
amb l’Administració digital, el Govern Obert -transparència, parti-
cipació i col·laboració-, i la Rendició de comptes i avaluació de la 
qualitat.

L’eix estratègic de la Governança intel·ligent incloïa el desenvo-
lupament i desplegament de 35 actuacions relacionades amb la 
transició d’un model de gestió administrativa en paper a un model 
d’Administració digital, la construcció d’un Govern obert, basat en 
el bon govern, la transparència, la participació i la col·laboració de 
la ciutadania, i la rendició de comptes i avaluació de les polítiques 
i serveis públics, 11 projectes d’evolució cap a una Administració 
digital, 16 actuacions de Govern Obert (transparència, participació 
i col·laboració), i 8 de Rendició de comptes i avaluació de la quali-

tat dels serveis públics.

Així doncs, l’Ajuntament de Sant Feliu té un llarg recorregut en el 
desenvolupament d’accions dirigides a la consecució del que es 
va anomenar en un primer moment Administració electrònica i 
que ha evolucionat cap a Administració digital.

El caràcter multidimensional en el qual està immers el procés de 
transformació de l’administració, va fer establir un full de ruta, l’Es-
tratègia de Transformació Digital 2017-2020, per incorporar, de 
forma progressiva, totes les infraestructures d’administració elec-
trònica en la seva gestió interna i en la seva relació amb la ciuta-
dania, interioritzant en aquest procés de transformació els criteris 
de simplificació, de reducció de càrregues administratives, d’inte-
roperabilitat, de gestió documental, etc. Aquesta estratègia naixia 
amb el propòsit de consolidar al municipi, el procés de transfor-
mació vers una societat incloent i cohesionada, on les tecnologies 
digitals siguin un catalitzador per a un creixement sostenible i el 
benestar de la ciutadania.

El futur digital de Sant Feliu: Un cop transcorregut el termini de 
l’Estratègia 2017-2020, l’Ajuntament encara el repte de continuar i 
consolidar els projectes ja iniciats, incorporant ara els principis de 
l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
la ONU en les mesures de transformació per tal d’avançar cap a 
un futur sostenible. Però també encarem el repte d’impulsar i des-
envolupar la societat i l’economia digital del municipi, i construir 
una comunitat més resilient, capaç de fer front a les crisis actuals: 
climàtica i pandèmica.

Si tot va bé, l’Ajuntament haurà d’aprovar en els propers mesos 
una nova estratègia per al futur digital de la ciutat que tingui en 
compte quatre eixos fonamentals: Impulsar la proposta per al can-
vi cultural i la transformació de l’estructura productiva i organitza-
tiva, un nou marc relacional amb la ciutadania, una Administració 
digital oberta, intel·ligent, inclusiva i social, i una gestió intel·ligent 
i sostenible del territori.

En el context actual, en el qual les administracions locals tindrem 
un paper fonamental per reactivar l’economia del nostre entorn, 
és clau seguir avançant i apostant per la digitalització i reforçar les 
competències tecnològiques de les organitzacions, més encara si 
tenim en compte com s’ha establert el teletreball.

Finalment, d’acord amb la Xarxa Mundial de Ciutats, Governs Lo-
cals i Regions els sacrificis que ha comportat la pandèmia, tindran 
conseqüències en les generacions futures, pel que és necessari 
acompanyar el deute i les inversions de plans estratègics sòlids 
per poder avançar cap a un futur sostenible; no és casualitat que 
els fons europeus per a la reconstrucció vagin orientats en gran 
mesura a la transformació digital.

Sabies que l’Ajuntament de Sant Feliu és el que té més maduresa digital de la comarca 
del Baix Llobregat?? Sabies que és el desè municipi del país amb més maduresa digi-
tal, i el primer dels municipis d’entre quaranta mil i cinquanta mil habitants?



L’habitatge és una de les temàtiques que més preocupen a la nostra societat actual. Des que va ex-
plotar la bombolla immobiliària ja fa gairebé quinze anys, els lloguers han patit una pujada enorme 
que no ha anat acompanyada en absolut d’una apujada de sous.

Des d’Esquerra Republicana i el Jovent Republicà tenim molt clar que el model d’habitatge de les 
darreres dècades ha de canviar, tant des d’un punt de vista ecologista com des d’un punt de vista 
social. És per això que una de les propostes de les dues candidatures anava encaminada a construir 
models alternatius, com el de l’habitatge cooperatiu.

Dins del Pla d’Actuació Municipal podem trobar un eix dedicat a mesures relatives a l’habitatge, 
com un estudi de viabiitat i cessió d’un espai municipal a les entitats dedicades a l’habitatge per 
establir-ne una primera prova.

A Sant Feliu, tota la informació relativa a habitatge la podem trobar al web www.santfeliu.cat/habi-
tatge i, de manera física, qualsevol persona que tingui preguntes o qüestions les pot dirigir a l’Ofici-
na Local d’Habitatge, situada al Carrer Pi i Margall. Durant aquests mesos, s’ha creat un protocol per 
tal de reforçar la coordinació entre els agents implicats davant la urgència habitacional provocada 
per la crisi del CoVid.

Des d’Esquerra Republicana i el Jovent, volem que tant propietaris com llogaters sentin com a seves 
les mesures preses; és per això que totes les propietàries que posin a disposició el seu habitatge a 
l’Oficina Local rebran ajudes econòmiques.

Finalment, considerem un deure impulsar mesures per tal de recuperar edificis en mans de la SA-
REB, com el de General Manso. No volem edificis buits!



QUÈ HA FET EL NOSTRE REGIDOR?

La cultura no s’atura. El Jovent Republicà Sant Feliu tot just hem començat una 
campanya per reivindicar-ho. I ho fem perquè ens ho creiem. És per això, per 
coherència amb el que diem, que per la Festa de Tardor d’enguany des de Jo-
ventut hem apostat per crear una oferta variada d’activitats per a joves: torneig

d’e-sports, monòleg i concerts. I, per suposat, ho hem fet complint amb totes les mesures 
de seguretat, la màxima organització i amb tota la responsabilitat assumida. Tot plegat, evi-
dentment, sempre comptant amb la participació activa de les entitats juvenils del nostre 
poble.

MURALS DE CULTURA I LGTBI+

EL RACÓ DEL

El passat 23 de setembre, l’Assemblea LGTBI+ del Jovent de Sant Feliu vam penjar una pan-
carta pel dia de la Visibilitat Bisexual estratègicament davant d’un dels edificis de l’església. 
En ella, vam voler captar el missatge tantes vegades transmès per nosaltres: ni dubtoses, ni 
vicioses; bisexuals i orgulloses. 
 
Per altra banda, des de l’Assemblea a nivell general hem decidit impulsar una campanya 
reivindicant la cultura. El primer pas va ser una encartellada amb cartelleria de la Platafor-
ma Antifeixista i Antiracista de Sant Feliu, així com un pancarta amb el lema “La Cultura no 
s’Atura”. Durant les pròximes setmanes, la campanya de cultura anirà traient material nou, 
que podreu anar veient tant per Sant Feliu com per les nostres xarxes socials.



PLA D’ACTUACIÓ DEL MANDAT

Darrerament s’ha aprovat el Pla d’Actuació del Mandat; una eina de planificació estratègica 
que marcarà les actuacions a seguir per l’Equip de Govern durant el mandat, i que es distri-
bueix en vuit eixos. Des del Jovent en traiem les següents reflexions:

LA MENSTRUACIÓ

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

EL RACÓ DEL

1- Situa les polítiques juvenils en una posició molt rellevant i important. L’objectiu 
estratègic 2.1 és “Un Sant Feliu per al jovent”, i allà es recullen objectius opera-
tius i accions per aconseguir-los.  
2- Marca una estratègia clara en termes tant importants pels joves com ara l’ha-
bitatge (1.1), l’ocupació (eix 5) i l’educació (2.2). L’esport (2.4) i la cultura (2.3) 
també tenen objectius estratègics, operatius i accions concretes. 
3- El feminisme (eix 4) i l’ecologisme (eix 5) son eixos claus en aquest PAM. Els i 
les joves som referents en aquestes dos lluites socials.



El dia 21 d’octubre ens veiem a l’Assemblea Regio-
nal; properament també ens veurem en aquelles 
activitats organitzades per Amnistia i Llibertat. Fi-
nalment, ens veurem el dia 29 d’octubre al Ple Mu-
nicipal, i el 3 de novembre al Ple Extraordinari de 

Pressupostos.

Com sempre, seguim actius a les Xarxes Socials i 
estarem a un missatge de distància. 

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!


