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BUTLLETÍ D’ERC SANT FELIU DE LLOBREGAT 

100 dies de govern municipal 

Són cent dies de marge, cent dies de treva que el  

partit o la coalició de partits poden aprofitar per llançar 

un missatge clar de com serà aquest nou govern. Són 

cent dies que han de construir una imatge, que       

després hauràs de defensar amb perícia. Una imatge 

sustentada amb fets i accions sòlides. 

Des d’ERC-Sant Feliu no tenim cap mena de dubte 

que el nou govern municipal ha desaprofitat 

aquesta oportunitat. Ha sigut incapaç per inacció de 

capgirar la primera imatge que va generar (la 

desil·lusió). No hi ha cap matís sobre la gestió del 

mandat passat. Si considerem que el mandat anterior 

no va ser perfecte (estem segurs que el PSC està  

d’acord amb aquesta apreciació) no entenem com no 

es corregeix el rumb sobre les mancances del mandat 

anterior. Per extensió no comprenem l’aportació del 

PSC en aquest govern.  

 

L’acord municipal va començar amb mal peu.             

El pacte de govern sorgit de les eleccions va    

causar  estupefacció en bona part de la ciutada-

nia. La primera imatge gràfica que generava aquest 

nou    govern era la del desencís. Com es pot compro-

var en la fotografia.  

Després d’una legislatura 2011-2015 crispada entre 

els dos nous socis, i una campanya calenta, plena de 

retrets mutus, les cares de desil·lusió entre els nous 

socis, el dia de la signatura de l’acord, era evident. I 

aquesta és la imatge d’aquest nou govern la 

desil·lusió.  

Si bé, una imatge no ho és tot, tot i que valgui més 

que mil paraules, el cert és que el poc entusiasme, la 

confiança dèbil entre els dos socis de govern s’han 

acabat traduint en 100 dies amb un trist balanç de 

gestió. El més sorprenent és que el govern no ha 

emès cap missatge en sentit contrari a l’exterior.  

És habitual en la política esperar cent dies per a fer una primera valoració d’un nou govern. És 

habitual també que la oposició quedi a l’expectativa durant aquest període de temps i un cop  

passat faci els primers judicis sobre l’activitat política. Si l’eina és bona per l’oposició, més bona 

pot ser-ho encara pels qui ocupen el govern. 

Imatge extreta del FetaSantFeliu.cat 



Balanç pobre dels 100 dies 

Com hem subratllat la gestió dels cent primers   

dies és un aspecte més simbòlic que efectiu, però 

al capdavall és un aspecte fonamental. La imatge 

que es projecta durant aquests cent dies dóna 

moltes pistes a la opinió pública i a la oposició de 

cap a on tendirà aquest govern.  

La imatge projectada pel nou govern municipal és 

més aviat pobre. No podem destacar cap mesura 

nova aportada en aquest cent dies. Considerem 

que el nou govern viu de renda de decisions    

preses la legislatura passada –Plaça Catalunya, 

Pla director centre etc...- No hi hagut cap mesura 

que impliqui un canvi de rumb o tant sols un matís 

o esmena del que era el mandat anterior. 

Si analitzem la passada campanya electoral     

podem arribar a una conclusió clara: a Sant Feliu 

hi havia, i hi continuen havent mancances clares 

en molts terrenys. ERC-Sant Feliu ens              

presentàvem amb un programa clar. Volíem         

(i   volem)   construir un Sant Feliu entre tots, aga-

fant com a  eines de gestió els mecanismes     

existents per transformar el govern municipal, a 

que estem acostumats, en un govern obert, basat 

en la participació, la transparència i la 

col·laboració. En les negociacions per formar    

govern el partit majoritari recollia el guant, i       

l’exigència d’ERC era contemplada. Tot i          

l’aspiració d’ERC de formar un govern amb ICV, i 

CiU, el nou govern municipal feia seva la necessi-

tat de transformar l’administració local cap a un 

govern obert, la qual cosa celebràvem. La prova 

era que el nou equip de govern anomenava a una 

de les tres àrees de govern com a “Àrea de      

Govern Obert i administració (?)”. De moment 

aquest canvi ha estat un pur formalisme, una capa 

de pintura que no tapa totes les mancances en 

aquest camp.  

El govern, i el partit encarregat d’aquesta àrea, no 

ha fet cap proposta a la oposició en aquest camp, 

sospitem que no hi ha idees, i no hi ha capacitat 

de transformar una realitat que ERC, en la      

campanya electoral passada vam tenir l’habilitat 

de posar de relleu.  

Durant la negociació que vam viure, ERC va tenir 

la possibilitat formal d’encapçalar aquesta àrea de 

govern. Vistos aquests 100 dies de govern, Sant 

Feliu ha perdut una oportunitat de transformar el 

seu govern cap a un model de gestió on el ciutadà 

sigui el protagonista. Nosaltres seguim creient que 

aquest canvi és urgent i imprescindible,             

treballarem des de la oposició per fer-lo possible, i 

demanem al Partit Socialista que si és incapaç de 

liderar aquesta transformació, o bé abandoni el 

govern municipal, o bé canvi la denominació     

d’aquesta àrea de govern.  

 

Un govern monocolor 

És especialment preocupant el paper del PSC, 

sembla a hores d’ara com si ICV governés en    

solitari. El matís que podria suposar el relleu del 

soci minoritari de CiU al PSC, no es nota per    

enlloc en aquests cent dies. Així doncs, la primera 

oportunitat del PSC per donar-se notorietat en 

aquest govern ha fracassat totalment. De moment 

els socialistes ni estan ni se’ls espera; sembla  

talment com si el fet d’ocupar el càrrec fos        

suficient, nosaltres com a oposició exigim         

mesures i propostes en les àrees de govern que 

gestionen, de moment brillen per la seva           

absència. De moment, doncs podem dir que si 

l’acord signat per ICV va ser plàcid (el cost polític 

de signar amb el PSC va ser descaradament baix 

pels ecosocialistes) els primers cent dies de     

govern ens confirmen que la gestió interna del   

govern és una bassa d’oli, això a priori és positiu 

sempre, menys com ara quan un dels sotasignats 

ha desaparegut. 



VINE A LES JERC! 

Les JERC som el jovent independentista, 

socialista, feminista i ecologista organitzat 

de Sant Feliu de Llobregat.  

Organitza’t i lluita! 



JOAQUIM 

FERNÀNDEZ,     

Portaveu de Junts Pel Sí 

L’entrevista 

Què et va portar a formar part de la candidatura de 

“Junts pel sí”?  

Estem vivint moments històrics, excepcionals, i cal 

una lectura excepcional, històrica de la situació, més 

enllà de posicionaments ideològics i tacticismes     

partidistes. No es pot deixar passar aquesta oportuni-

tat per a la llibertat del poble de Catalunya. Per digni-

tat i per responsabilitat personal i històrica amb els 

que ja no hi són, i també pels nostres fills i nets i tots 

els que vindran. I per nosaltres mateixos.  

Com valores els resultats electorals del 27s a la 

nostra ciutat?  

El resultat a Sant Feliu ha estat històric també. Junts 

pel Sí hem estat la força més votada, en ple cor del 

Baix Llobregat i amb una participació del 80,81 % a 

Sant Feliu, i venint d’un percentatge de vot               

independentista global reduït a les eleccions           

municipals del maig. La gent ha vist la importància del 

moment i del que està en joc i ens ha fet confiança. 

És molt esperançador de cara al futur.  

Si penses en Sant Feliu ara fa vint anys, quines 

semblances polítiques trobes amb el Sant Feliu 

actual?  

Ben poques. A nivell municipal, més enllà del         

manteniment dels partits tradicionals a Sant Feliu, 

crec que la irrupció a l’agenda política de la            

independència de Catalunya està trastocant el mapa, 

a més de posar en qüestió les anàlisis de la realitat 

que fan aquests partits tradicionals preponderants a 

Sant Feliu. Estem en un temps nou en què ja no es 

pot fer política amb les eines del passat. Tot va molt 

de pressa i cal escoltar i seguir el ritme dels temps. Fa 

vint anys els partits preponderants eren l’avantguarda 

i ara s’han quedat estancats, endarrerits, al meu    

parer. Ho veurem els propers anys.  

 

I diferències?  

Moltes . A nivell municipal llavors hi havia una mena 

de partit únic sota un lideratge carismàtic, i ara estem 

assistint a una mena de revolució, amb un nombre 

molt alt de candidatures amb representació a        

l’ajuntament. També la irrupció de moviments veïnals i 

de nou cuny donen un aire fresc, que sempre va bé.  

I si pensem en el futur...Sant Feliu...  

Crec que estem en un moment de trànsit cap a noves 

formes de fer política, on els partits tradicionals      

hauran de reconvertir-se per estar més a prop del que 

la gent demana. Crec que ho veurem en les          

candidatures i la composició de l’ajuntament d’aquí a 

4 anys, que no tindrà res a veure amb la situació   

actual, crec. Per  altra banda, i en clau nacional, 

l’oportunitat de creixement del vot per la llibertat de 

Catalunya i per candidatures que així ho expressin, és 

molt ampli si es treballa bé, connectant sense embuts 

amb els sentiments de la gent per una banda, i      

exposant-los-hi clarament i racional els avantatges 

socials, econòmics, de tota índole, de present i de 

futur per a ells i els seus fills i néts.  

Santfeliuenc de 57 anys, casat i amb dues   

filles. Llicenciat en Psicologia Clínica, Máster 

en Diplomàcia i Acció Exterior, Actualment és 

Responsable de Cooperació Internacional de     

l’Escola d’Administració Pública de la           

Generalitat de Catalunya. Va ser regidor      

independent per ICV i pel PSC. 


