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Identitat 
 
 



Una ciutat activa amb cultura per a tothom 
 
 

 Fomentar i donar suport a la creació artística assegurant les condicions necessàries 
per tal que les persones puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats 
creatives, artístiques i culturals. 

 
 Crear una guia dels serveis culturals adreçat a artistes de Sant Feliu que inclogui tots 

els ajuts i facilitats de l’ajuntament a la creació i divulgació artística.  
 

 Promoure actes i activitats de tots els àmbits de cultura catalana incidint en aquells 
àmbits i disciplines amb menys presència a Sant Feliu. 

 
 Seguir potenciant l’agenda d’activitats “on anem...” i passant la seva distribució a 

quinzenal. 
 

 Realitzar un cicle de música al carrer de petit format. 
 

 Dissenyar imatges corporatives pròpies per als circuits culturals, la programació 
d’equipaments i altres activitats de la Xarxa d’entitats culturals, al marge de la imatge 
corporativa general. 

 
 Potenciar circuïts culturals de qualitat. 

 
 Descentralitzar la política cultural de l’ajuntament amb els centres cívics de barri com 

a referència, fent un programa d’activitats culturals a cada Centre Cívic a partir de la 
itinerància d’activitats culturals de petit i mitjà format. Implicar associacions de barri 
i nova ciutadania en aquestes activitats.  

 
 Arribar un acord amb el concessionari del bar-restaurant del Palau Falguera per a la 

programació de música en directe. 
 
 Potenciar una agenda cultural electrònica. 

 
 Promocionar l’obra d’artistes i autors locals mitjançant el web municipal.  

 
 Augmentar el nombre d’espectactes i activitats culturals de qualitat adreçat a 

diferents públics en el marc de les Festes de Tardor, amb l’objectiu d’implicar-hi els 
sectors de la població que no hi participen. 

 
 Fomentar a la música en viu, mitjançant subvencions a l’adequació de locals i a la 

programació de música en viu 
 

 Deslligar tècnicament la cultura relacionada amb patrimoni, memòria històrica, 
espectacles i circuïts, etc. del calendari festiu. 

 
 Convertir l’actual Consell de Cultura en una Xarxa d’entitats culturals que debati el 

calendari anual i coordini activitats temàtiques. 
 

 Augmentar més d’un 15% en quatre anys el pressupost destinat a suport a les entitats 
culturals. 

 



 Avançar al gener el període de sol·licituds de subvencions i avançar-ne el pagament. 
 

 Assessoramement a les entitats culturals de les convocatòries de subvencions d’altres 
administracions. 

 
 Augmentar la col·laboració amb les associacions d’immigrants i les seves iniciatives 

culturals. 
 

 Construir un Centre Cívic o Casal de Barri a la plaça Dicià del barri de Mas Lluí, 
conjuntament amb la nova seu de l’Arxiu Local i Comarcal del Baix Llobregat. 

 

La fàbrica de tovalloles d’Amadeu Prats, és un allargat solar que s'estén al llarg de la Riera de 
la Salut, amb extrems en els carrers Constitució i Sagramenti, que bàsicament està flanquejat 
per dos conjunts d'altures molt diferents:  

a) Elevats blocs d’habitatges en el barri de Can Calders .  
b) Pel darrere, edificis molt irregulars de planta i pis al carrer Lluís G. Rius 

Volem desenvolupar un projecte constructiu que intenti harmonitzar unes realitats 
circumdants molt diferents mitjançant un urbanisme de qualitat que contribueixi a millorar 
una zona bastant degradada.  Alhora s’ha de procurar que una franja tan allargada de terreny 
serveixi per a pal·liar el dèficit crònic d'aparcaments de la zona. S’hauria de construir-s’hi un 
gran aparcament subterrani, tenint molt present que qualsevol construcció del costat d'una 
riera.  
Un altre dels dèficits a cobrir ha de ser dotar als barris de La Salut i Can Calders, però també a 
Can Llovera, Can Maginàs i una part del barri Centre (Passeig onze de Setembre i voltants).  
Pel que fa als voltants,  el tram de la Riera de la Salut des del carrer Sagrament fins a 
Constitució s'urbanitzarà dintre del projecte d'Intervenció Integral, conseqüència de la 
concessió de les ajudes de la Llei de barris de la Generalitat.  

 
 Dotar els barris de La Salut, Can Calders, Can Llovera, Can Maginàs i Can Nadal 

(passeig 11 de Setembre i voltants) d’un Casal i Centre Cívic, a la antiga fàbrica de les 
tovalloles,  segons un projecte que inclogui: salons d'actes amb diversos aforaments 
(reunions , teatre , cineforum, ball, etc.) ludoteca; biblioteca de barri (lligada a la 
Montserrat Roig ) dotats de sala de lectura i d’estudi, sala multimèdia i hemeroteca; 
sales de reunions per a entitats culturals, recreatives i esportives; tallers ; espais 
específics per als sectors més dinàmics: casal de joves, esplais,  grups de dones, 
associacions de veïns; cafeteria, la qual podria situar-se a la terrassa superior de 
l'edifici; sala d'exposicions; àmplia sala multiusos que permeti activitats com 
entrenaments esportius,  gimnàstica de manteniment,  balls de saló,  assaigs de teatre,  
classes de ioga, jocs i activitats dels grups d’esplai, etc. ; recepció, consergeria, 
taquilles,  lavabos amb dutxes,  magatzem de material, etc  

 
 

Sant Feliu, punt de referència 
 
 

 Aprovar un Pla Interdepartamental de foment de la capitalitat de Sant Feliu que 
promogui la ubicació d’equipaments d’abast supralocal, de seus d’organismes públics i 
privats i del moviment associatiu, la celebració de grans esdeveniments (congressos, 



trobades...) i la promoció exterior de la ciutat, les seves principals activitats, festes i la 
seva gent. 

 
 Donar suport a la I Mostra de cinema Àrab i Mediterrani, organitzat entre el Cinebaix i 

Sodepau. 
 
 Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi, basades en la 

identitat, les activitats de la ciutat i les seves entitats. 
 
 Celebrar d’una manera especial el 50è aniversari de l’Exposició de Roses. 
 
 Ajudar a difondre el Buti+Farra+Sound arreu de la comarca i el país. 

 
 

Més cultura popular i tradicional 
 
Sant Feliu té una llarga i rica  tradició en cultura popular i tradicional. Per Esquerra és vital 
seguir-ho potenciant ja que considerem que és un dels principals elements d’integració a Sant 
Feliu i al fet nacional català. En el proper mandat s’haurà de resoldre definitivament la 
ubicació de les colles, sempre han anat canviant de lloc, cal que tinguin una seu social en 
condicions i definitiva.  Els elements tradicionals s’han convertit en un orgull per a la ciutat. 
 
Entre les polítiques vinculades a l’enfortiment  de la identitat de Sant Feliu, en mitg d’una 
gran area metropolitana, s’ha de potenciar el paper aglutinador del comerç urbà de 
proximitat, les propostes turístiques pel coneixement de la nostra ciutat i el seu entorn 
natural, i la integració a les xarxes associatives locals. 
 

 Promoure polítiques que estimulin la manifestacions de la cultura popular -creatives, 
crítiques i no estereotipades-, la recuperació de la memòria històrica vinculada al 
municipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni natural. 

 
 Donar a conèixer les colles de cultura popular i tradicional de la cituat als barris nous i 

a les escoles. 
 

 Editar un llibret amb les entitats i colles membres de la Federació d’Entitats 
Tradicionals de Sant Feliu 

 
 Editar un DVD al voltant de la Festa de Tardor de Sant Feliu. 

 
 Promoure fora de la ciutat els actes del seguici i encesa del campanar enmarcats en les 

Festes de Tardor. 
 

 Ampliar la capacitat de les grades del Seguici. 
 

 Afavorir que la població nouvinguda participi activament en les manifestacions 
col·lectives que configuren la personalitat de Sant Feliu (Festes de Tardor i Primavera, 
els Tres Toms, festes de Sant Llorenç i festes populars com  castanyades o Sant Jordi) 
en ares d’aconseguir la seva progressiva vinculació a la societat i el país d’acollida. 

 
 Allargament de l’activitat fins a les 6h de la matinada dues nits de les Festes de Tardor 

 
 Donar un especial suport a les entitats de cultura popular que es trobin en una 

situació debilitada per manca de membres i donar suport a les de nova creació. 



 
 Introduir instruments de música tradicional al programa formatiu de l’escola de 

música, en col·laboració amb l’Aula de Promoció de la Música Popular i Tradicional. 
 

 Mantenir i adequar les bèsties i els gegants de les entitats de cultura popular i 
tradicional de la ciutat. 

 
 Augmentar el suport ecònomic a la Federació d’entitats tradicionals de Sant Feliu 

(FETS). 
 

 Ubicar a la fàbrica de Can Bertrand la seu social de la comissió de colles, que inclogui 
una exposició permanent de les bèsties i gegants, sales de reunions i magatzem 
adequades a cada colla, sales adequades per l’assaig de músics, aula polivalent per fer-
hi reunions i actes de petit format, així com servei de bar. 

 
 

Equipaments culturals i cívics de referència 
 

 Centre d’interpretació de la ciutat i del seu entorn a Can Bertrand. L’espai museístic 
ha de combinar exposicions permanents i temporals, amb espai per a conferències i 
una programació cultural pròpia (visites a museus, etc.). 

 
 Especialitzar els equipaments culturals i lligar les activitats culturals i la seva 

programació a equipaments de referència. 
 

 Centre d’interpretació de Collserola a la Torre Abadal? 
 

 Promoure conjuntament amb la Fundació del Sindicat Agrícola el coneixement del 
camp i la seva història, creant la Casa del camp. 

 
 Comprar la Sala Iberia, potenciar l’espai per a congressos, grans actes, sopars, etc. i fer 

un pla d’usos per al soterreni i espais adjacents, si s’escau. 
 

 Demanar una Escola Oficial d’Idiomes, que podria ubicar-se als jutjats del carrer de 
Dalt, quan siguin traslladats a la zona de Can Bertrand. 

 
 Nova biblioteca de Can Nadal? 

 
 Fer seguiment del projecte de construcció del nou Arxiu Comarcal del Baix Llobregat 

al Mas Lluí i garantir la seva vessant pedagògica i de centre de documentació. 
 

 Construir a Can Bertrand un nou teatre municipal adequat per a teatre i dansa, amb 
dues sales (mitja i gran capacitat) i espais d’assaig per a teatre i música. 

 
 Habilitar una sala d’estudi a la ciutat que tanqui almenys fins a les 12h el màxim de 

dies de la setmana.  
 

 Obrir la biblioteca 7 dies a la setmana, tant matí com tarda, augmentant el servei a la 
ciutat i a la nova ciutadania.  

 
 Potenciar l’espai de biblioteca infantil potenciant la seva programació pròpia 

d’activitats, tallers i jocs. 



 
 La solà sert sigui un dels espais específics. 

 
 Potenciar el Cinebaix com un espai de cinema de referència a la comarca, buscant vies 

de col·laboració amb altres entitats i administracions. 
 

 Dotar tots els centres cívics de barri d’hemeroteca, accés a internet i sales d’estudi 
entre altres actuacions, per tal de donar vida als centres cívics de barri. 

 

Un comerç viu 
 

 Donar suport a les associacions de comerciants, a la seva coordinació, enfortiment i a 
les iniciatives que emprenguin.  

 
 Fomentar iniciatives com el Mercat de l’oportunitat i altres projectes de dinamització 

comercial com fires sectorials, la participació del comerç local a la Fira Industrial i 
Comercial del Baix Llobregat.  

 
 Potenciar el comerç urbà i de proximitat com a mecanisme per afavorir la 

dinamització i la vitalitat de Sant Feliu. 
 

 Facilitar aparcament gratuït per a aquelles persones que comprin a eixos comercials 
on l’aparcament sigui majoritàriament de zona blava. 

 
 Promoure, difondre i senyalitzar els eixos comercials de Sant Feliu. 

 
 Impulsar la dinamització, modernització i viabilitat econòmica del mercat municipal i 

els dels barris. 
 

 Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris,  per la seva 
continuïtat, com a canal de distribució propi que compleix unes funcions 
d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en preu, dinamització 
del municipi i punt de trobada de la ciutadania 

 
 Promoure el consum del producte de proximitat. 

 
 Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la 

retolació com en l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit 
a la qualitat del servei.?? 

 
 Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir canals de 

comercialització dels productes de la terra i contribuir així a la creació d’una marca 
catalana de productes de qualitat amb denominació d’origen. 

 
 Vetllar per la supervivència de la comercialització de les explotacions familiars de 

caràcter agrícola. 
 

 Afavorir en el planejament urbanístic el desenvolupament del petit i mitjà comerç 
urbà i l’equilibri entre els diferents formats d’oferta. 

 



 Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments, 
que afavoreixin el comerç urbà, tan al centre com a totes les àrees urbanes amb una 
presència destacada de l’activitat comercial. 

 

Promoció econòmica 
 
En el context actual de creixent globalització de les economies locals, el creixement harmònic 
i integral del municipi passa per superar les desigualtats i desequilibris existents, per 
dinamitzar el teixit econòmic industrial, comercial i de serveis, per facilitar la integració de 
tots els col·lectius al mercat de treball, per crear les condicions que possibilitin innovar i ser 
més competitius a l'empresa local, i per propiciar acords permanents dels agents socials en la 
recerca d'aquests fins.  A Esquerra volem promoure polítiques de dinamització de les 
activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació. 
 
Liderar la cooperació i la coordinació entre les administracions públiques i els agents privats 
implicats, mobilitzant i optimitzant els recursos disponibles per aconseguir la màxima 
eficiència en les polítiques d’ocupació, més enllà de les pròpies competències municipals.  
 
Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les 
empreses i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les 
necessitats locals del mercat de treball. Crear els òrgans consultius i de participació social que 
puguin vertebrar aquesta comunicació. 
 
Vetllar per la formació i la inserció laboral dels desocupats, amb especial atenció als col·lectius 
amb risc d’exclusió social,  i també aquells que tenen una integració més difícil al mercat 
laboral (joves, dones, majors de 45 anys). 
 
Establir una Borsa de Treball municipal de fàcil accés (operativa telemàticament) on puguin 
accedir ocupadors i demandants d’ocupació. Garantir la màxima difusio de les ofertes 
ocupacionals. 
 
Potenciar crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i destinat als 
demandants d’ocupació, amb els recursos necessaris per a facilitar que tothom pugui assolir i 
escollir adequadament el lloc de treball: ordinador,  impressora, correu electrònic, models de 
currículums, publicacions especialitzades (ofertes/demandes),  informació de cursos de 
formació ocupacional, accés a pàgines web d’ocupació, ...  
 
Treballar per a la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o 
deslocalització d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves 
implantacions o trasllats d’empreses, es vetllarà perquè  les plusvàlues derivades de la 
possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o 
deslocalització de la pròpia empresa. 
 
Promoure l’esperit emprenedor i innovador, especialment entre el jovent, a través de la 
creació de punts d’informació, assessorament tècnic i financer, amb l’objectiu d’estimular la 
creació de petites empreses de tipus associat o cooperatiu,  així com de l’autoocupació. En 
funció de les possibilitats del municipi, s’arribarà a la creació de centres (vivers d’empreses) 
per tal d’allotjar inicialment als emprenedors en el procés de creació i arrancada dels seus 
projectes.  
 
Recolzar la creació d’empreses amb finalitats socials. 
 
Agilitar i simplificar la tramitació municipal de l’obertura de nous negocis.  
 



Promocionar la incorporació de les dones a professions tradicionalment masculines.  A més, 
s’establiran mesures específiques per a promocionar l’ocupació i l’autoocupació de les dones 
amb tallers de formació, microcrèdits que facilitin l’activitat emprenadora i esperonant la 
seva promoció laboral. 

 
 
 

Compromís amb el país. 
 

 Seguir promovent la commemoració de l’onze de setembre incrementant els actes, 
implicant les entitats i donant a conéixer els fets històrics. 

 
 Seguir amb una política coherent i nacional per part de l’ajuntament pel que fa a 

simbologia (bandera...) 
 

 Afavorir l’intercanvi entre tot l’àmbit dels Països Catalans i agermanaments amb 
alters municipis del país, posant en qüestió les fronteres i divisions administratives 
que els separen.  

 
 Promoure i donar suport a iniciatives que ajudin a avançar cap al ple reconeixement 

de la nació catalana al si de la realitat institucional europea. 

 
El català, llengua de cohesió i d’acollida 
 

 Seguir potenciant el programa de parelles lingüístiques, formades per persones 
voluntàries que volen participar activament a facilitar l’aprenentatge del català entre 
la població nouvinguda. 

 
 Afavorir que la població nouvinguda participi activament en les manifestacions 

col·lectives que configuren la personalitat del municipi en ares d’aconseguir la seva 
progressiva vinculació a la societat i el país d’acollida. 

 
 Aplicar i fer seguiment del pla de mesures locals ja aprovat pel ple. Pla que contempla 

mesures per fer avançar l’ús social del català. S’haurà de desenvolupar i temporalitzar 
les mesures incloses en el pla de mesures de foment de la llengua catalana. 

 
 Fer seguiment del Reglament d’Usos Lingüístics que orienti l’activitat lingüística de 

l’Ajuntament. Convocar regularment la comissió de seguiment.  
 

 Garantir que el català sigui la llengua d’ús dels mitjans de comunicació públics locals. 
 

 Afavorir que a les biblioteques municipals hi hagi subscripcions als diaris, setmanaris i 
publicacions locals, comarcals i nacionals en llengua catalana. 

 
 Potenciar l’ús del programari lliure des de l’Ajuntament com a mesura per fomentar 

l’ús de la llengua catalana. 
 

 Col·laborar amb el Cinebaix per tal d’aconseguir que les sales de cinema disposin el 
màxim possible de còpies de pel·lícules en llengua catalana. Promoure el subtitulat en 
català. 

 



 Vetllar per tal que la programació musical oferta per l’emissora municipal sigui 
majoritàriament en llengua catalana, distribuïda equitativament en tota la franja de 
programació. 

 
 Garantir el suport al Correllengua i cel·lebrar cada any la setmana per a la Llengua. 

 
 Complir el pla de formació en llengua catalana per a treballadors i treballadores 

municipals. 
 

 Augmentar l’aportació al CNL per garantir l’obertura continua de cursos dels nivells 
més bàsics. 

 
 Ampliar els horaris dels cursos de català de nivells bàsics per adequar-los a la realitat 

laboral de la ciutadania nouvinguda 
 

 Editar un díptic amb els drets lingüístics que com a consumidors té la ciutadania 
 

 Difondre entre la població la importància que té la preservació de la diversitat 
lingüística del món. 

 
 Establir convenis amb els comerciants de la ciutat perquè, mitjançant el Servei Local 

de Català, organitzin cursos de llengua oral per a totes aquelles persones que tenen 
una feina de cara al públic. 

 
 Introduir criteris lingüístics en els plecs de clàusules de l’ajuntament per 

comprometre a proveïdors i concessionaris en l’ús de la llengua. 

 
 

La ciutat i la seva història: un patrimoni únic. 
 
 

 Augmentar el suport a la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i 
intangible del municipi.  

 
 Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la 

identitat i facilitar la seva difusió. 
 

 Oferir una visita cultural, històrica i de serveis de la ciutat en autocar als nous 
empadronats a la ciutat. 

 
 Donar nom de personatges rellevants de la història de Sant Feliu als quatre carrers 

nous de Can Bertrand: Josep Gaspà, Blanca Bardiera, Martí Dot i Llorenç Sans. 
 

 Realitzar una ruta cultural, històrica i de patrimoni per la ciutat amb una guia que 
permeti realitzar-la sense guia. 

 
 Retirar el panteó franquista del cementiri. 

 
 Facilitar la vinculació de la comunicat educativa a la promoció de la identitat local.  

 



 Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la 
identitat i facilitar la seva difusió. 

 
 Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà (neteja de carrers, rehabilitació de 

façanes, carta de colors i de materials, enjardinaments ...). 
 

 Revisar i difondre el catàleg de patrimoni de Sant Feliu. 
 

 Encarregar una recerca sobre les restes del poblat iber existent al Torrent del Duc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilitat 
 
 
 
 
La sostenibilitat és un concepte ampli que engloba àmbits ambientals, econòmics i 
socials i que esdevé un autèntic full de ruta de l’acció municipal. No podem destriar o 
separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats del transport públic, ni el transport 
públic de la contaminació, ni l’equilibri de rendes amb l’accés a un medi saludable, ni 
els recursos naturals de l’activitat econòmica. La sostenibilitat s’ha d’entendre tant en 
termes de defensa contra la degradació i contaminació ambientals, com de lluita 



contra la injustícia social. El seu objectiu és garantir que la satisfacció de les 
necessitats del present no comprometi la capacitat de les generacions futures de 
satisfer les seves. La defensa del medi ha de ser un dels principals referents d'actuació 
incloent mesures per aturar les agressions a l'entorn natural, relacionades amb els 
residus, d'estalvi energètic i mesures relacionades amb el cicle de l'aigua i el medi 
atmosfèric. 
 
 



Mínim impacte de la fàbrica Sanson 
 

 
L’ús a la cimentera Cemex (Sanson) de llots de depuradora enlloc de coc de petroli com a 
combustible, per reduir les emissions de CO2 que provoquen l’efecte hivernacle, ha generat un 
moviment d’oposició veïnal i associatiu. A Esquerra no som aliens a l’alarma social provocada 
per la proposta de valorització de residus i volem promoure la prevenció i el control davant 
els possibles riscos per a la salut. D’altra banda, creiem que ha arribat el moment de 
qüestionar la ubicació de l’empresa cimentera tant propera al nostre municipi. Als any 60 del 
segle passat la cimentera Sanson es va traslladar de Sant Just a Sant Feliu, fruit de la pressió 
demogràfica (tot i que encara no s’havia construït el Walden 7 ni els habitatges dels voltants ) 
i de la necessitat d’apropar-se al punt on es feia l’extracció d’àrids.  Ara, de nou, la fàbrica es 
troba molt propera a les zones habitades de Les Grasses i Mas Lluí, però també de la Salut i Can 
Calders, a més que l’extracció d’àrids ja no s’efectua a Sant Feliu. Això provoca un trànsit 
continu de camions (uns 1500 al dia) pujant àrids i combustible i baixant ciment pel carrer 
Comerç ocasionant grans molèsties als veïns i veïnes de les Grasses, que pateixen sorolls i 
vibracions continues. Aquesta situació, fruit del nyap urbanístic realitzat per ICV en situar la 
nova carretera alternativa a la carretera de la Sanson tant a prop d’habitatges, quedaria també 
resolt amb un possible nou trasllat de la cimentera. A més a més, facilitaria la integració de 
l’espai al futur Parc Natural de Collserola.  
 

 Realitzar una medició complet per part d’una ECA (Empresa Col·laboradora de 
l’Administració) de les emissions de partícules de la cimentera CEMEX. 

 
 Difondre entre la ciutadania, i mitjançant els mitjans públics municipals, els diferents 

indicadors ambientals i la seva evolució. 
 

 Publicar via web dels resultats de l’anàlisi continu que efectua la cimentera CEMEX de 
les seves emissions. 

 
 Crear una comissió de seguiment de l’activitat de la cimentera, els controls efectuats i 

la seva difusió. La comissió ha d’estar formada per l’ajuntament, entitats i 
plataformes, associacions de veïns i associacions ecologistes entre d’altres. 

 
 Realitzar un estudi que avalui l’impacte social, econòmic, ambiental i paisatgístic de la 

presència de la cimentera a la nostra ciutat així com un estudi d’alternatives per al seu 
trasllat. 

 

Una ciutat ecològica i eficient en l’ús de recursos 
 

 Fer un pla per reduir la contaminació 
 
 Impulsar l’aplicació del Pla d’Acció Ambiental, temporalitzant i concretant, si s’escau, 

algunes de les seves propostes.  
 

 Realitzar medicions acústiques específiques en aquells punts de queixes regulars de 
veïns i veïnes amb l’objectiu de resoldre la contaminació acústica excessiva. 

 
 Establir un protocol ambiental de compres i contractes  

 
 Augmentar les pràctiques sostenibles en la gestió diària dels departaments de 

l’ajuntament (paper reciclat, disminució de materials d’un sol ús, plans per estalviar 
aigua i llum, etc.) 



 
 Incrementar el control dels permisos d’obra major pel departament de medi ambient 

amb l’objectiu d’evitar la destrucció d’elements amb valor ecològic. 
 

 Adaptar en 4 anys tot l’enllumenament públic per complir amb els criteris ambientals 
de reducció de la contaminació llumínica i d’estalvi energètic. 

 
 Construir dipòsits pluvials als barris nous de Sant Feliu així com una xarxa pròpia (de 

canonades i inmbornals) que els basteixi. Reutilitzar aquestes aigües i les de la 
depuradora per tasques de neteja viària, especialment a l’estiu. 

 
 Estimular les instal·lacions solars mitjançant la tramitació d’ajuts i la informació de 

subvencions públics via l’Oficina de Serveis Ambientals. 
 

 Establir una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua, principalment aplicable en les 
futures actuacions urbanístiques i rehabilitacions integrals de Sant Feliu.  

 
 Elaborar un Pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització 

d’aigües depurades o de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten (rec, 
neteja de vials, ... ). 

 
 Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els veïns i 

veïnes (bocs d’aixeta d’aireació, cisternes de doble descàrrega, .....). 
 

 Controlar periòdicament la qualitat de  l’aigua, tant l’aigua potable, de les fonts 
naturals, i de les piscines públiques. 

 
 Prohibir la circulació motoritzada en zones d’alt valor ecològic, i limitar-la a una 

xarxa bàsica en les altres zones naturals. 
 

 Elaborar un pla municipal d’estalvi energètic. 
 

 Garantir que totes les construccions d’edificis municipals siguin amb criteris 
ambientals (bioclimàtics i de funcionalitat). Promoure modificacions en les 
instal·lacions dels actuals edificis de l’ajuntament, per tal d’anar incorporant criteris 
de sostenibilitat  

 
 Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o bonificacions de l’impost d’obres, la 

incorporació d elements d’estalvi de recursos  
 

 Promocionar les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de 
promoció pública (habitatges o polígons), mitjançant la fórmula de “lloguer de 
sostres”, extensiu a sostres privats. 

 
 Fer estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa (per producció 

elèctrica o calor). Estudiar un possible reaprofitament de la neteja del bosc baix de 
Collserola. 

 
 Promoure l’ús racional dels recursos per tal de contribuir a un canvi de cultura 

respecte del hàbits i formes de consum del recursos i les polítiques de reciclatge. 
 

 Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos. Fomentar la recuperació dels 
hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos (cabàs, bossa del pa...). Establir 



mecanismes de coordinació amb els comerços per tal de col·laborar en l'establiment 
de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Facilitar la tasca al comerciant 
amb assessorament i suport tècnic directe per part del municipi.   

 
 Controlar les plagues (escarbats, mosquits, procesionària, etc.) i la proliferació 

d’animals que degraden i/o embruten l’espai públic (coloms, gats, etc) amb programes 
específics. 

 
 Impulsar la minimització dels residus, reforçant la recollida selectiva i tendint a 

l’eliminació de la incineració com a tractament finalista. 
 

 Establir una xarxa de control de la contaminació atmosfèrica a la ciutat, amb dades 
diaries i públiques. 

 
 Aplicació si les condicions de contaminació ho aconsellen, de restriccions a la 

circulació de vehicles de gran cilindrada dins de la ciutat. 
 
 

Conservem el patrimoni natural 
 

 Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de Sant 
Feliu per tal de garantir el seu manteniment a mig i llarg termin. 

 
 Mantenir la col·laboració i suport actual amb l’Agrupació de Defensa Forestal i a Amics 

de la Natura 
 

 Impulsar la recuperació de la ribera del Llobregat i com a zona de lleure, fent 
seguiment de les obres del Tren d’Alta Velocitat i exigint compromisos de 
rehabilitació ambiental 

 
 Protecció total del futur Parc Natural de Collserola  i les zones PEIN i Xarxa Natura 

2000 davant de possibles ocupacions de territori amb equipaments públics, zones 
industrials, habitatges, carreteres, etc. 

 
 Protecció i impuls al Parc Agrari i defensa de les zones agrícoles a la muntanya. 

 
  
 Protecció de la flora, la fauna i del patrimoni històric i cultural que inclou les masies, 

fonts i altres elements del patrimoni arquitectònic rural. 
 Assegurar la connexió entre el Parc de Collserola i l’espai natural del riu Llobre-

gat. 

 Fer una gestió forestal sostenible de les finques publiques ( Can Furriol, Torre 

Abadal, La Salut) 

  
 
 

Un urbanisme i espai públic pensat per a les persones 
 
El disseny, gestió i manteniment de l’espai públic del Sant Feliu que volem, recull les 
necessitats de la ciutadania i les situa com l’eix central de la política urbanística del municipi.   
Creiem que s’ha de pensar i dissenyar l’espai públic de manera que es pugui aconseguir espais 
integradors, on es barregi la gent, i on la seguretat sigui un factor a considerar, per tal que 



tothom si senti còmode.  Volem establir nous eixos cívics de manera que les illes i els espais de 
vianants guanyin presència, minimitzant l’espai de circulació rodada al mínim necessari. 
Perquè això sigui possible creiem mol necessari impulsar la construcció d’aparcaments 
soterrats, que, a més a més,  afavoreixin el comerç urbà, tan al centre com a totes les àrees 
urbanes amb una presència destacada de l’activitat comercial. I tenim un especial interès en 
fer compatible l’ús de l’espai públic amb una millora de la neteja i la conservació. Pel que fa a 
l’acció de govern municipal expressen la nostra voluntat de promoure un urbanisme tendent 
a crear un Sant Feliu compacte i continu, policèntric, multifuncional i participatiu. 
  

 Constituir el Consell Assessor Urbanístic, previst com a voluntari a la Llei 
d’urbanisme, per a garantir i fomentar els drets de participació dels ciutadans en la 
definició del el municipi. 

 
 Afavorir que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels carrers, 

procurant que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat, i en cas de carrers de 
poca amplada, tendir a convertir-los en zones de plataforma única o de preferència 
per a vianants. 

 
 Remodelar el carrer Sant Llorenç amb un projecte participat amb els veïns. Creiem 

que caldria eixamplar les voreres i col·locar almenys una filera d’arbres de copa petita 
i fulla caduca, apropiats al nostre ecosistema i que no provoquin al·lèrgies. I per 
suposat voreres amb terra antirelliscant, fanals ecològics, contenidors d’escombraries 
i reciclatge soterrats, asfalt sonoreductor, total accessibilitat per a persones amb 
disminució, galeria pel soterrament de totes les conduccions de serveis ( aigua, gas, 
electricitat, telefonia, etc.), bancs, papereres i mobiliari urbà de qualitat i de fàcil 
manteniment. 

 
Els terrenys de Can Fargas, propietat de la Congregació de monges de Sant Rafael, ocupen una 
porció molt cèntrica del casc urbà de Sant Feliu limitat per les vies del tren i el passatge  
Fargas, pel carrer Roses, per la finca Pins D’Or i per la part del darrere dels edificis del passeig 
Comte de Vilardaga o Font del Cuento. Amb la idea d’urbanitzar els terrenys de Can Fargas, 
afrontar les conseqüències urbanístiques del soterrament i reordenar els aparcaments i els 
fluxos de trànsit, creiem que haurien d’impulsar-se les mesures següents: 
 

 Adquirir i impulsar un pla especial de reforma interior dels terrenys de Can Fargas  
per possibilitar 1) l’obertura d’un passatge de vianants per a comunicar Comte 
Vilardaga  (ferreteria Aubert ) amb Joan XXIII, 2) Construir un conjunt d’habitatges 
socials amb una gran plaça al mig oberta al Parc Nadal i al nou passatge amb el 50% 
dels habitatges, com a mínim, de lloguer, 3) Construir un aparcament soterrat en 
règim de venda i lloguer  -a preu de cost més despeses de manteniment- al qual s’hi 
accediria des de Comte Vilardaga i des de Roses. 

 
La recuperació dels carrers i places pels ciutadans en general, així com la millora de la qualitat 
de vida pels veïns de les illes de vianants, ens animen a proposar peatonalitzacions de nous 
carrers com el carrer Joan XXIII al barri de Roses Castellbell. Aquest carrer, juntament amb 
Llorenç Martí (que ja és de vianants) formen part d’una zona on es concentren el parc de la 
Torre dels Rosers, el nou complex de piscines, la Universitat Oberta, la biblioteca Montserrat 
Roig i, fins que es traslladi,  l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Creiem que totes les activitats 
d’oci, esport i cultura que es practiquen es veuran beneficiades per l’eliminació del trànsit 
(amb l’excepció òbvia de la càrrega i descàrrega i l’accés als pàrkings) sobretot els residents a 
la zona.  
 

 Crear una  zona de vianants a Joan XXIII i Llorenç MartÍ. 
 



 Convertir (previ estudi de la seva repercussió en la mobilitat) els carrers  Verge de la 
Mercè i Creus en carrers de vianants. 

 
El tram superior del carrer de Dalt (entre Constitució/pas a nivell i Dr. Fleming/escola Nada), 
és dels que suporten més trànsit diari de persones tant per la seva centralitat com per les dues 
escoles properes. Com que  l’estat del terra és lamentable proposem una intervenció per 
millorar aquest espai, dotant-ho d’un paviment  digne i adequat al seu ús intensiu com a 
carrer de vianants: 
 

 Pavimentar el tram superior del carrer de Dalt (entre el pas a nivell i l’escola Nadal) 
amb materials adequats pel seu ús molt intensiu pels vianants i per les escoles de la 
zona (materials d’alta resistència, antirelliscant, de textura i aspecte agradables, etc.). 

 
Els veïns de la Rambla de Sant Joan pateixen una estretíssima vorera i quan volen entrar i sortir de casa 
seva, es topen amb els cotxes aparcats a escassos centímetres. Es dóna la circumstància que la vorera del 
davant ( al costat de l’escola Salvador Espriu, del CAP i d’ Hisenda)  és, de fet, el passeig més ample de 
Sant Feliu. Per això proposem que els cotxes aparcats en línia davant dels habitatges es col·loquin en 
bateria, de dos en dos, entre els arbres del davant. L’espai deixat pels cotxes al costat dels habitatges 
servirà per eixamplar la vorera  i, urbanitzar-la segons un projecte elaborat  amb la  participació dels 
veïns (es podrien ubicar els contenidors soterrats de recollida d’escombraries, una filera d’arbres de fulla 
caduca, papereres, etc.) 
 

 Eixamplar la vorera de la cantó de les cases de la Rambla de Sant Joan i urbanitzar el 
carrer amb un projecte elaborat amb la participació dels veïns ( per exemple: nous 
voravies; voreres amb panots antirelliscants, fanals ecològics, contenidors 
d’escombraries i reciclatge soterrats, asfalt sonoreductor, total accessibilitat per a 
persones amb disminució, galeria pel soterrament de totes les conduccions de serveis 
- aigua, gas, electricitat, telefonia, etc.-  bancs i mobiliari urbà de qualitat i de fàcil 
manteniment; possibilitat de plantar arbres de fulla caduca, apropiats al nostre 
ecosistema i que no provoquin al·lèrgies; etc.) 

 
 Remodelar els trams encara no reformats de la carretera Laureà Miró segons el 

projecte elaborat amb la participació dels veïns, tot posant emfàsi en aquells aspectes 
millorables: escurçar la distància dels arbres, soterrar totes les conduccions de serveis 
(també les elèctriques), valorar crear espais segregats per als punts de recollida dels 
contenidors d’escombraries i a les parades del bus per no provocar embussaments i  la 
recollir d’aigües pluvials pel seu aprofitament en feines de neteja viària. 

 
 Elaborar un pla per garantir la supressió en 4 anys de les barreres arquitectòniques, 

que encara hi resten, per tal  d’afavorir la plena mobilitat de totes les persones 
conjuntament amb les associacions de discapacitats i les de veïns. 

 
 Demanar a la Generalitat el soterrament o trasllat de la línia elèctrica que passa per 

sobre de l’Escola Mestral i aplicar el conveni de soterrament de les altres dues línies, 
signat amb la Generalitat  

 
 Actuar en edificis degradats utilitzant la fórmula de compra-reforma-lloguer (inclusiu 

al mateix propietari), garantint la millora d’una zona urbana i la creació d’una borsa 
d’habitatge. Les reformes les poden realitzar empreses de caràcter social. 

 
 Elaborar, de manera consensuada, el Pla Director del Centre. Aquest pla haurà 

d’incloure aspectes com tipologies d’edificis i restauració de façanes, tipus 
d’enllumenat, l’estil i model de mobiliari urbà, protecció i senyalització de patrimoni, 
carrers de vianants, etc. Les pautes així determinades servirien de normativa per les 



actuacions municipals dels proper anys sigui qui sigui el responsable municipal. 
 

 Crear l’Oficina municipal de rehabilitació de façanes i d’interiors. Les seves funcions 
serien estimular, assessorar, orientar, elaborar propostes d’intervenció sobre el 
paisatge urbà, promoure ajuts i subvencions, etc. 

 
 Realitzar una enquesta sobre el grau d’identificació de la ciutadania amb “la font” de 

la plaça de la Vila. En el cas de que l’opinió sigui majoritàriament en contra de la 
escultura-font actual, desde Esquerra proposarien la recuperació de la denominada 
font de la República. 

 
 Reformar l’entrada  del Parc Falguera  per la plaça Alfons Comin 

 
 Urbanitzar la Riera de la Salut entre Santa Creu i Constitució segons el Projecte 

d’Intervenció Integral dels barris de la Salut i Can Calders. 
 

 Fer les reserves de sòl a les zones de nova urbanització i endegar estratègies per 
alliberar sòl allà on sigui necessari per tal de dotar els barris de tots els equipaments 
escolars, esportius, etc.  que siguin necessaris ara o en un futur. 

 
 Elaborar un pla de soterrament dels contenidors d’escombraries.  
 
 Pavimentar  amb asfalts sonoreductors  tots els carrers de ciment o llambordes. 

Recuperar les llambordes per al seu us en properes intervencions urbanístiques. 
 
 Renovar en 4 anys, amb panots antirreliscants,  totes les voreres velles. 

 
 Consensuar amb les Associacions de Veïns un pla per garantir el manteniment  

periòdic i la conservació permanent del mobiliari urbà. Estudiar la creació d’una 
escola taller que s’encarregui d’aquestes tasques. 

 
 Consensuar amb les Associacions de Veïns un pla per garantir la conservació i  el 

manteniment del arbres, dels parcs i jardins, i de les zones de lleure periurbanes. En la 
mateixa línia establir acords similars per garantir el rec i a la replantació dels arbres i 
les plantes malmeses. 

 
 Elaborar l’inventari d’arbres i plantes dels carrers i parcs de Sant Feliu així com el 

catàleg de protecció d’arbrat i jardins històrics. 
 
 Elaborar un pla per substituir - en campanyes anuals- els arbres de Sant Feliu que 

provoquen perjudicis per la salut ( sobre tot al·lèrgies) , excessiva brutícia o problemes 
de manteniment de la ciutat (moreres). 

 
 Exigir un compliment rigorós de les condicions de la contracte per part de les 

empreses concessionàries dels serveis i garantir un bon servei de neteja viària i de 
recollida d’escombraries. 

 
 Substitució, en un màxim de quatre anys, dels contenidors de recollida d’escombraries 

de rebuig i matèria orgànica per altres de provada eficiència i qualitat. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Mobilitat 
 
Per impulsar des de l’acció de govern una mobilitat sostenible, creiem que s’ha d’afavorir i 
potenciar els desplaçaments a peu, en bici i en transport públic en detriment dels 
desplaçaments amb vehicle privat, per tal d’aconseguir una major qualitat urbana. També 
creiem que l’espai urbà s’ha de pensar en funció de facilitar la mobilitat de les persones 
discapacitades o amb mobilitat reduïda, i també en funció de garantir la seguretat dels més 
petits i dels més grans 
 

 Pacificar el trànsit amb l’increment de les zones de velocitat màxima: 30 Km/h al casc 
urbà. 

 
 Promoure la creació de zones de prioritat invertida, on els vehicles circulen a una 

velocitat compresa entre 10-20Km/h, ocupen un lloc secundari respecte als vianants i 
ciclistes, i no hi ha cap separació física entre els usuaris. I al mateix temps, 
incrementar els carrers i places amb ús preferent per als vianants. 

 
 Potenciar la continuitat d’una ronda per afavorir la circulació al voltant de la ciutat a 

partir dels vials de circulació més ràpida ja existents (C. del Pla, General Manso...) 
 

 Desenvolupar i aplicar el Pla Director de la Bicicleta per promoure i facilitar el seu ús 
en la trama urbana i en desplaçaments interurbans. La primera prioritat ha de ser fer 
el carril bici pel carrer Mataró per connectar la zona esportiva de les Grasses amb la 
ciutat. 

 
 Seguir dinamitzant, mitjançant la comissió de la bicicleta, tasques de difusió i 

promoció de la bicicleta. 
 
 Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de 

les diferents zones del nucli urbà entre ells i amb Collserola o el Llobregat. 
 
 Incrementar els recorreguts del bus urbà i la freqüència de pas fins als 20 minuts. I 

crear noves línies de bus urbà mitjançant un microbús. 
 
 Posar en funcionament una nova línia de bus que arribi fins les fàbriques del polígon 

El Pla i el tanatori. Avaluar també la conveniència de fer-lo arribar a l’intercambiador 
dels ferrocarrils de la Generalitat de Sant Vicenç. 

 
 Reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari 

nocturn, pensant sobretot en les necessitats de la gent jove. Continuar demanant 
l’increment del servei de RENFE i si es cau del bus nocturn metropolità. Gestionar amb 
l’ajuntament de Sant Just l’arribada del  bus JUSTMETRO fins a la rotonda nova de 
Torreblanca, per connectar-nos amb el metro de la Diagonal. 

 
 Garantir la participació popular en el projecte d’urbanització i el finançament del 

soterrament del tren a tot el casc urbà de Sant Feliu. 
 
 Aconseguir que el tramvia tingui el menor impacte urbanístic possible en quan a 



ocupació de sol públic i a la creació de barreres arquitectòniques i estètiques. 

 

 

 

A la fi dels anys 70 un grup de gent d’associacions de veïns, partits i sindicats, així com, poc 
després, el primer ajuntament democràtic i amb ell tota la població, van començar a reivindicar el 
soterrament de les vies del tren. Després de trenta anys, unes noves vies, aquesta vegada de 
tramvia, substituïran  les del tren. Durant aquests anys Esquerra hem coincidit amb les  
Associacions de Veïns i la plataforma Progressem amb metro criticant aquet fet, veiem que és 
absurd soterrar unes vies i  posar-ne unes altres. Sempre hem prioritzat l’arribada del metro com a 
solució als problemes de mobilitat de Sant Feliu. 

Creiem que s’ha de buscar la forma perquè el trambaix generi el menor impacte urbanístic. Així 
creiem que s’ha  d’estudiar la viabilitat perquè també passi soterrat. Altres alternatives com una 
sola via o minoritzar l’impacte visual i arquitèctonic de les vies i les catanaires també ho 
considerem de vital importància. 

Per això plantegem que si l’ATM vol travessar Sant Feliu amb les vies del tramvia que ho facin 
soterrant-les pel casc urbà. I a partir d'aquí, que els tècnics de l’ATM i els del Ministeri de Foment 
comencin a treballar conjuntament per a fer possible el projecte.  Soterrar...com s’ha fet a la Gran 
Via de l’Hospitalet; com es farà al Prat, o travessant tota Barcelona amb l’AVE; com es vol 
connectar la Fira de Montjuïc amb la del polígon Pedrosa; com s’ha fet a Cornellà sota l’estació del 
tren...  

 
Per totes les enquestes d’opinió fetes fins ara saben que els sanfeliuencs , en primer lloc, i  
amb una gran diferència sobre la resta de mitjans , volem el metro com la millor  alternativa 
de mobilitat . Es l’opció que sempre hem defensat des de Esquerra, per aixó considerem 
absolutament decepcionant la noticia de que la prolongació de la línia 3 del metro es vol que 
quedi al Consell Comarcal / Torreblanca sense cap altra parada al casc urbà de Sant Feliu. De 
cap manera ens resignem i manifestem la nostra voluntat i el convenciment de que el metro 
ha de arribar i  a tot el casc urbà de la nostra ciutat per donar servei a tots i totes els 
sanfeliuencs. 
 

 Incrementar totes les gestions que calguin , sense desestimar la mobilització 
ciutadana, fins aconseguir l’arribada urgent del METRO a Mas Lluí, a l’estació del tren i 
a Falguera.  

 
 Garantir que la línia de RENFE que ha de connectar Cornellà amb Castelldefells tingui, 

com a mínim, una parada al barri de Falguera 
 
 

Aparcaments 
 
Per millorar la nostra qualitat de vida creiem que a Sant Feliu s’ha de anar reduint l’ús del 
cotxe e incrementant el anar a peu així com l’ús de la bicicleta i el transport públic. Això vol 
dir que hem de incrementar els carrers de vianants, els carrils bici i la freqüència i els 
recorreguts del bus urbà, si el que volem es una ciutat més tranquil·la, accessible i ecològica. 
Sens dubte el soterrament ajudarà a reduir l’impacte del tren, però cal impulsar, des de 
iniciatives privades i públiques el soterrament dels cotxes mitjançant mesures com ara: 



 
 Conscienciació ciutadana de que els temps en que el cotxe s’aparcava gratuïtament 

sota de casa, estan passant a la historia. 
 
 Augmentar el coeficient de places de pàrking als edificis de nova construcció fins 

arribar al 2:1 ( dos places per cada habitatge com a mínim) 
 
 Reduïr els impostos de circulació dels propietaris de vehicles que disposin d’un 

aparcament privat o públic: treure els cotxes del carrer ha de tenir premi. 
 
 Creació d’un aparcament per a camions , gestionat pel sector del transport, al polígon 

el Pla. 
 

 Fer una promoció pública d’aparcaments soterrats de lloguer i de compra a preus no 
especulatius, entre els que estarien: 

o Aparcament de Can Fargas (entre Conde Vilardaga i carrer Roses, per al servei 
dels barris de Can Calders i Roses Castellbell) 

o Aparcament de la fabrica de les tovalloles (als barris de La salut i Can Calders). 
o Aparcament a la zona de la plaça de l’Estació, Unió Coral i Casal de la gent 

Gran. 
o Aparcament al nou barri de Les Franceses. 
o Aparcament a la zona de General Manso-Clementina  Arderiu 
o Soterrar l’actual aparcament de superfície de Carles Buigas-Marques de 

Monistrol i construir a sobre habitatges de protecció oficial. 
o Plaça Alfons Comín 

 
 Reduïr el 50% de l’impost municipal de vehicles als usuaris d’una plaça d’aparcament 

en un parking privat o municipal. 
 
 Oferir la gratuïtat d’aparcament  a l’última hora del matí i l’última de la tarda per als 

residents dels carrers de zona blava. 
 
 Crear i senyalitzar itineraris escolars. Realitzar campanyes de conscienciació entre 

tota la població per respectar escrupolosament els límits de velocitat dels vehicles en 
les zones senyalitzades com itineraris escolars. Realitzar campanyes entre els pares i 
mares afectats per fer servir els itineraris a peu en lloc de portar als fills amb cotxe 
fins a la escola. 

 
 Lluitar pel compliment de la carta d’accessibilitat per a totes aquelles persones amb 

mobilitat reduïda, fent especial èmfasi en les vies públiques i els edificis municipals o 
on es realitzin activitats d’interès general. 

 
 Disposar d’espai suficient d’aparcament i parada per a persones discapacitades, pel 

transport escolar i de passatgers, pels taxis i per al veïnat amb infants, malalts i gent 
gran. 

 
 Preveure espai suficient per a càrrega i descàrrega de mercaderies i contenidors per a 

la recollida selectiva de deixalles, de manera que aquest servei no ocasioni cues 
innecessàries. 

 
 Estudiar la conveniència i el cost que suposaria per la ciutat el introduir en horari 

nocturn semàfors activats per vianants mitjançant pulsació. 
 



 Establir un conveni amb el sector del transport privat per establir al Pla un 
aparcament vigilat per a camions de grans i mitjans amb serveis annexes de 
manteniment, neteja, etc. 

 
 
 Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus  “CarSharing”  (un grup 

de ciutadans comparteix una flota de vehicles)  o altres. 
 
 Promoure el parksharing (compartir pàrquing) a Sant Feliu per ocupar els pàrquings 

buits durant el dia per part de la gent que ve a treballar a Sant Feliu. 
 
 A l'autopista B-23 / E-90 (Barcelona-Molins de Rei) caldria fer l'entrada i sortida al Pla 

sentit Molins de Rei-Lleida (només hi ha entrada i sortida sentit Barcelona, i això que 
es molt fàcil de fer descongestionaria molt la ciutat) 

 
 
 
 
 



 

Cohesió 
 
El foment del benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és la aposta, 
ferma i decidida que fem de la nostra gestió a l’ ajuntament. Estem convençuts que al 
municipi és l’espai bàsic des d’on s’han impulsar actuacions destinades al foment de la 
universalització de l’accés als serveis socials. 
 
Volem treballar perquè el benestar social no sigui un àmbit infradotat del pressupost 
municipal, tot atorgant-li la importància que requereix per la seva repercussió sobre 
el conjunt de la població. 
 
L’impuls de polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió ha de ser un dels pilars 
bàsics de treball dels ajuntaments d’Esquerra, mitjançant el foment de programes municipals 
que lluitin contra la marginació, a partir de la prestació de suport personal i d’orientació de 
tota la ciutadania. 
 
El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà que 
defensem des d’Esquerra. El benestar social, paral·lelament, s’ha d’entendre com un 
fet que ha de ser impulsat des d’àmbits molt diversos. Entenem les polítiques de 
benestar des d’un punt de vista integral, a partir de l’anàlisi  global de les 
problemàtiques de Sant Feliu i coordinant-les, de forma transversal, amb els serveis de 
salut, ensenyament, treball, urbanisme... 
 
Som conscients que la nostra societat està vivint processos de canvi social destacats 
que cal saber analitzar i abordar com correspon per evitar que aquests fenòmens 
puguin generar exclusió social com per exemple l’envelliment, els canvis en 
l’estructura familiar o la població nouvinguda. 
 
Per altra banda, som ferms partidaris de la participació ciutadana alhora de crear o 
coordinar les polítiques en l’àmbit del benestar social, i volem fomentar una 
implicació directa i clara, alhora que responsable, de la ciutadania per tal de crear 
llaços de solidaritat enfront dels problemes de desigualtat. 
 
Som conscients de que fomentar la participació ciutadana aconseguirem adequar la 
nostra política a la realitat social i a les necessitats de Sant Feliu la seva gent. Per 
aquest motiu esdevé de gran importància, la reforma dels consells municipals i la 
realització d’audiències públiques com a òrgans de participació perquè siguin 
operatius i atractius. 
  
 



Civisme 
 
Les tasques que volem impulsar des de l’ajuntament tenen com a objectiu la millora de la 
qualitat de vida i el benestar dels homes i dones de Sant Feliu.  
Un element imprescindible per al benestar social és el civisme; és a dir, aquell comportament 
fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en la relació entre les persones 
com en el profund respecte per la llibertat individual i col·lectiva. És per això, que hem posat i 
posarem  una atenció molt acurada en dificultar al màxim i penalitzar aquells conductes que 
atemptin contra la dignitat de l’individu. En aquest sentit, es vetllarà molt particularment per 
les persones grans, pels menors i per la gent que pateix qualsevol discapacitat. També es farà 
una atenció especial pel que respecta a l’ús correcte del mobiliari urbà, als espais verds i la via 
pública i a la tranquil·litat del veïnat. 
Fer complir les normes que regulen l’ús de l’espai públic és la garantia per a que aquest sigui 
democràtic i realment de tothom. 
 

 Garantir el dret a viure en una ciutat, Sant Feliu, i en una societat en la que totes les 
persones siguin lliures per a desenvolupar les seves capacitats personals i prendre 
decisions sense cap tipus de limitacions imposades per qüestions de gènere, cultura, 
creença, origen o orientació sexual. 

 
 Fomentar en la ciutadania la necessitat de la implicació en les qüestions d’interès 

social i, alhora, impulsar programes per tal de dotar a la vida pública d’una major 
importància i presència en la vida de les persones. 

 
 Impulsar polítiques i campanyes de sensibilització per fomentar la cultura de respecte 

a les persones i a l’espai públic, com a principals elements de promoció i defensa de la 
qualitat de vida dels nostres conciutadans. 

 
 S’impulsaran iniciatives per reduir els sorolls (aplicació de paviments sonoreductors 

als carrers) i altres accions contaminants, generant les complicitats al si de la 
ciutadania per tal de dur-les a la pràctica. 

 
 Es destinaran més espais reservats per  la publicitat  i per la expressió artística amb 

l’objectiu d’evitar la proliferació de cartells, adhesius, grafitties i pintades en el 
mobiliari urbà i les façanes 

 
 Realitzar una ordenança per al foment del civisme que apliqui mesures sancionadores 

educatives de reparació i benefici de la comunicat.  
 
 Presència d’agents cívics a les nits per evitar sorolls excessius al veïnat en espais de 

concentració per tal de fomentar el mutu respecte entre joves i veïns i veïnes entre 
altres mesures per resoldre els problemes de sorolls d’alguns veïns i veïnes. 

 

Salut 
 
L’atenció sanitària i l’accés als serveis de salut és un dret fonamental de la ciutadania. Cal 
desplegar les accions necessàries per garantir un servei de qualitat, alhora que per combatre i 
prevenir els problemes actuals, com l'obesitat, el sedentarisme i la mala alimentació de la 
població.    
 

 Vetllar per la posada en funcionament del CUAP (Centre d’Urgències de l’Àtenció 
Primària) 



 
 Vetllar per mantenir les especialitats al CAP II Rambla un cop integrats al nou hospital 

comarcal. 
 
 Vetllar i exigir la posada en marxa de l’Hospital comarcal. 
 
 Garantir un augment del nombre d’especialistes dels EAP d’acord amb la dotació 

recomanada, especialment metge de família i pediatria. 
 

 Realitzar campanyes d’informació dirigides a tota la població per tal de donar a 
conèixer els beneficis que per a la salut comporta la pràctica esportiva, la prevenció 
de les malalties cardiovasculars, promocionant la disminució dels factors de risc com 
el tabac, la hipertensió, la hipercolesterolèmia i l’obesitat. 

 
 Elaborar programes preventius de: drogodependències, la sida, l’alcoholisme, 

l’educació sexual, l’educació alimentària o els programes de promoció de l’activitat 
física per a desenvolupar-los als centres escolars. 

 
 Garantir uns serveis d’atenció sanitària bàsica de qualitat (urgències, etc.) 

 
 Vetllar per millorar el servei d’ambulàncies programades. 

 
 Millorar l’accés al CAP La Rambla, fent-lo accessible a les persones amb dificultats de 

mobilitat. 
 
 
Tecnologies de la informació i societat del coneixement 
 
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació prenen cada dia major importància a 
la nostre societat, constituint nous canals de comunicació  que s'utilitzen per a potenciar els 
processos d'ensenyament, aprenentatge i, fins i tot, de participació ciutadana. Cal promoure 
l’accés de la ciutadania a les mateixes, vetllant per posar-les a l’abast de tots els col·lectius 
socials. 
 
 

 Promoure la ubicació dels estudis de la televisió comarcal de TDT a Sant Feliu.  
 
 Realitzar iniciatives d’alfabetització i de formació digital adreçats a la ciutadania i, 

especialment, a la gent gran, immigrants, persones a l'atur, dones...etc. que els doti 
dels coneixements necessaris per fer un ús efectiu de les TIC i eviti la fractura digital. 

 
 Continuar impulsant l’ús de les noves tecnologies a l’ajuntament, en la seva 

organització i gestió interna i en la seva relació amb la ciutadania. 
 
 Difondre  i impulsar entre la ciutadania el seguiment dels tràmits i altres informacions 

municipals mitjançant missatges de correu electrònic o SMS. 
 
 Col·laborar en el bon funcionament, extensió i difusió de la xarxa wifi guifi.net 

d’actual implantació a Sant Feliu. 
 
 Facilitar l’accés i l'ús de les TIC a tota la ciutadania amb la creació de nous punts 

d'accés públic a Internet (alguns d’ells de 24h d’accés), garantia d’horaris d’accés lliure 



en tots ells i la presència de personal dinamitzador que n'orientin les persones 
usuàries. Aquests punts d'accés públic disposaran d’eines i instruments que facilitin 
l'accessibilitat a la xarxa per a persones amb discapacitat. 

 
 Promoure la presència a la xarxa d’artistes i creadors locals, així com al digitalització 

del patrimoni cultural tangible i intangible.  
 

 Donar prioritat a l'ús de programari lliure en català a l'administració municipal i 
fomentar-ne l'ús entre el conjunt de la ciutadania, les entitats i les empreses locals. 

 
 Avançar en la signatura electrònica fins al punt que la totalitat de tràmits municipals 

es puguin realitzar digitalment. 
 
 

Seguretat ciutadana 
 
Volem vetllar per la seguretat de les persones, entesa en un sentit ampli: seguretat física, 
seguretat psicològica, seguretat com a consumidors - tant de serveis públics com privats- i 
seguretat medioambiental, entre d’altres. 
 

 Incrementar la col·laboració entre la Policia Nacional, la Policia Local i els Mossos 
d'Esquadra, en el marc de les Juntes Locals de Seguretat, i l'avaluació dels programes 
de prevenció i coordinació en matèria de seguretat. 

 
 Impulsar les polítiques de proximitat amb el desplegament dels policies de barri. 
  
 Garantir la presència d’efectius de la policia local a les portes i els voltants de les 

escoles i instituts. 
 
 Garantir, per part de la policia local, l’eficàcia del servei ofert a tota la ciutadania, 

millorant el temps d’actuació i resposta. 
 
 Estudiar la nova situació de la policia nacional i la seva re-ubicació degut al 

desplegament dels mossos d’esquadra i, en cas que les seves tasques quedin reduïdes 
fer un ús social de l’espai que ocupen. 

 
 Potenciar la prevenció d’emergències i la realització de simulacres (incendis, 

nevades...) 
 

 Avaluar els riscos i les conseqüències dels fenòmens naturals propis del nostre clima 
mediterrani (aiguats, incendis forestals. nevades, ventades, etc.) i actualitzar els Plans 
de Protecció Civil. 

 
 Seguiment del nou equipament d’unificació de tots els jutjats dispersos per la ciutat 

amb la construcció de la nova seu al barri de Can Bertrand. 
 
 

Educació formal 

Cal fomentar experiències locals per assegurar l’equitat educativa, analitzant les possibilitats 
d’intervenció amb l’objectiu d’afavorir la igualtat en l’accés a l’educació (tot evitant els 



mecanismes d’exclusió social), les polítiques d’atenció a la diversitat per evitar la desigualtat i 
les accions dirigides a garantir una escolaritat integradora dins la ciutat. Així mateix, cal 
potenciar també aquells programes i projectes del departament d’Educació de la Generalitat 

És necessari identificar les qüestions claus que afavoreixen la gestió local de la diversitat 
cultural en l’àmbit educatiu i l’impacte de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació, desenvolupant eines d’intervenció educativa integrades que possibilitin la 
formació integral dels infants, joves i adults. 

 Avançar en la implementació dels Plans Educatius d’Entorn com a eina de treball 
conjunt i coordinat entre tots els agents educatius del municipi i dels barris (educació 
formal, no formal i informal) 

 
 Promoure aules  d’estudi assistit als dos instituts públics d’educació secundària de 

Sant Feliu i implicar als estudiants de magisteri i biblioteconomia del municipi, als 
joves monitors i caps dels centres de lleure educatiu i als alumnes de 2n de batxillerat 
en la seva execució. 

 
 Promoure. a través del Consell Escolar Municipal. el treball en xarxa i la realització de 

projectes educatius conjunts entre tots els agents educatius del municipi (diversos 
departaments de l’administració local: noves tecnologies, medi ambient, cultura,...etc.; 
i la comunitat educativa: alumnes, pares/mares i centres), com:  

 
o Realitzar i aprofitar els programes de sensibilització ja existents (realització 

de campanyes d’educació en valors, educació alimentària, salut i consum de 
drogues, sexualitat, violència de gènere, bulling,...etc.) 

o Potenciar el treball en xarxa sectorial entre les escoles (noves tecnologies, 
medi ambient, cultura i història local...) i els departaments de l’ajuntament. 

o Elaborar materials curriculars de medi, geografia humana, entorn natural i 
història locals per oferir-los dins les assignatures corresponents a primària i 
secundària a més d’oferir credits de lliure elecció específics amb aquests 
continguts. 

o Impulsar la creació d’horts escolars. 
 
 Promoure la realització de projectes innovadors als centres educatius, (participació de 

l’alumnat o de la comunitat educativa, arrelament i obertura al barri i a l’entorn, 
experiències d’Aprenentatge - Servei, ...etc.) a través de l’establiment d’una línia 
d’ajuts específics. 

 
 Crear un espai web municipal on hi participin tots els centres educatius de Sant Feliu, 

que permeti la interrelació entre tots els agents de la comunitat educativa 
(professorat, equips directius, AMPAS, alumnat...etc.) i l’intercanvi d’informació, 
experiències i recursos existents.  

 
 Vetllar per a la distribució de l’alumnat nouvingut i amb necessitats educatives 

específiques en els diferents centres educatius del municipi (públics i concertats), per 
tal de possibilitar una atenció adequada i garantir la diversitat de l’alumnat a tots els 
centres. 

 
 Incrementar les actuacions per disminuir l’absentisme i el fracàs escolar a través de la 

creació de programes municipals on participin els diferents agents implicats (centres 
educatius, assistents socials, AMPAS,...etc.). 

 



 Dissenyar plans de foment de la lectura en col·laboració amb la Biblioteca Montserrat 
Roig, els consells escolars dels centres i el Centre de Normalització Lingüística. 

 
 Elaborar Plans d’Usos i Serveis per als centres escolars del municipi, per tal de 

promoure l’obertura i l’ús de les escoles i de les seves instal·lacions (pistes esportives, 
biblioteques, accés a les TIC,...etc.) fora de l’horari lectiu al seu entorn i esdevenir un 
espai de cohesió i de participació de la ciutadania i del barri. 

 
 Promoure i donar suport a la redacció i compliment dels Projectes Lingüístics de 

centre dels centres de secundària. 
 
 Planificar la creació de nous equipaments escolars per tal d’adequar-se a les 

necessitats de la població santfeliuenca, com és la reserva de sól per un nou CEIP en 
l’àmbit del soterrament, el nou CEIP a Clementina Arderiu amb Marquès de Monistrol, 
etc.  

 
 Gestionar, des de l’ajuntament, les noves escoles bressol municipals que es creïn i 

municipalitzar les escoles bressol municipals gestionades actualment des del sector 
privat. 

 
 Potenciar l’escola d’adults amb un programa específic d’escola per a gent gran.  

 
 Oferir programes dins l’horari lectiu per a joves en edat d’escolarització obligatòria 

que facilitin la seva integració laboral i social un cop finalitzada l’educació obligatòria. 
 

 Flexibilitzar l’assistència al menjador social permetent també, via tiquets 
subvencionats, l’assistència puntual o no continuada de la gent gran de Sant Feliu i 
obrir-ho a la gent gran no dependent. 

 
 Augmentar la dedicació a les escoles dels serveis socials de l’ajuntament. 
 
 Vetllar per la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, 

cultural, lúdic o esportiu per als alumnes del centre educatiu, en horari no lectiu i, 
sobretot, en els períodes de vacances. 

 
 Construir, dins del recinte de la nova escola Nadal que se està fen, una nova pista 

poliesportiva coberta y una biblioteca d’us compartit entre la escola i el barri. 
 
 
Educació no formal i associacionisme educatiu  
 

 Recuperar la coral lligada a l’Escola Municipal de Música i fer gratuït l’accés i la 
participació a la mateixa. 

 
 Potenciar la formació d’orquestres i nous conjunts musicals a través de l’Escola 

Municipal de Música. 
 
 Promoure el reconeixement públic i social de la tasca educativa de l’associacionisme 

educatiu del municipi (esplais i agrupament) i treballar per al seu reconeixement com 
a agent educatiu de la ciutat, pel seu important paper socialitzador i de cohesió social. 

 



 Donar suport i col·laborar les campanyes de difusió de les entitats de lleure educatiu 
del municipi per a apropar-les als nous ciutadans i ciutadanes i donar a conèixer la 
seva tasca (difusió de la guia d’entitats, edició de materials explicatius en diverses 
llengües,...etc.). 

 
 Oferir suport a les iniciatives de l’associacionisme educatiu que tinguin per objectiu 

augmentar el nombre de monitors i caps, consolidar els grups de joves, donar-se a 
conéixer per augmentar el nombre de nens i nenes i en general qualsevol altre que 
ajudi a consolidar i fer créixer l’entitat. 

 
 Evitar el tancament de les entitats de lleure educatiu voluntari existents a Sant Feliu i 

fomentar l’obertura de noves entitats mitjançant recursos, infraestructura, difusió, 
suport, seguiment i coordinació amb els principals moviments d’esplai i d’escoltisme 
existents al país. 

 
 

Esports 
 

 Elaborar un Pla d’Equipaments esportius del municipi, per tal d’organitzar la 
construcció i la posada en marxa dels diversos equipaments esportius amb la 
participació de les entitats esportives i veïnals per tal d’adequar-los a les necessitats 
del barri. 

 
 Construir nous equipaments esportius municipals, adequats a les necessitats dels 

barris i població de Sant feliu (zona esportiva i de lleure a Mas Lluí, construcció de 
poliesportiu cobert a Falguera, a Can Nadal i a Les Grasses). 

 
 Augmentar la participació de les entitats en la gestió i organització dels equipaments 

esportius, vetllant per a promoure l’ús i l’accés als mateixos de la ciutadania no 
associada a entitats esportives. 

 
 Realitzar campanyes de sensibilització i informació, per donar a conèixer els 

equipaments i activitats existents i promoure la realització d’esport com a element de 
prevenció de la salut i de millora de la qualitat de vida, potenciant la pràctica 
esportiva de les dones i de col·lectius amb dificultats per practicar-lo habitualment. 

 
 Fomentar la pràctica de l'esport al conjunt de la població facilitant l'ús ciutadà de les 

instal·lacions esportives del municipi, a més de l’associatiu, organitzant activitats no 
competitives obertes al conjunt de la ciutadania. 

 
 Promocionar l’accés i la pràctica esportiva a aquells sectors amb menys tradició 

esportiva, com seria per exemple l’esport escolar femení. 
 
 Possibilitar la pràctica esportiva de les dones i homes amb responsabilitats familiars a 

través de l’organització de programes d’activitats esportives paral·leles a les infantils i 
juvenils als equipaments municipals. 

 
 Promoure i facilitar la realització d’activitats esportives per la gent gran, posant en 

marxa programes d’exercici físic a tots els barris, ubicant-los als casals d’avis, 
associacions de veïns, centres cívics,...etc. 

 



 Promocionar l'esport per a discapacitats físics i psíquics d’una manera efectiva, 
oferint-los les diverses possibilitats, tant a nivell de lleure com de competició, 
mantenint contactes amb associacions especialitzades en aquest temes. 

 
 Ubicar els llançaments de disc i martell fora de la pista d’atletisme per evitar-ne la 

pèrdua amb la nova ubicació del camp de futbol. 
 
 Posar parquet a l’actual pavelló d’esports. 
 
 Facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania a l’aire lliure a través de la creació de 

circuits urbans per a la pràctica de l’esport, la construcció de pistes de bàsquet al 
carrer i d’un rocòdrom darrera del Casal de la gent gran, acondicionant els espais amb 
fonts públiques. 

 
 Optimitzar i incrementar l’ús de la piscina descoberta, a través de la instal·lació d’un 

cobriment mòvil a la mateixa i l’ampliació d’horaris d’obertura. 
 
 Fer de les instalacions esportives espais socialitzadors, de cohesió i millora de la salut 

a través de la incorporació de sales polivalents i gimnasos annexes a les mateixes. 
 
 Incloure la construcció d’una pista d’Hoquei al futur complex esportiu de la Rambla o 

en un altre dels complexos esportius previstos. 
 
 Fer difusió i facilitar la informació a la ciutadania sobre les activitats i entitats 

esportives existents a Sant Feliu a través de la difusió, via web, de les competicions 
existents, l’enviament d’un butlletí electrònic esportiu per a persones subscrites i 
l’edició d’una guia anual de totes les entitats esportives del municipi.  

 
 Eradicar les conductes violentes a l’esport escolar, a través de la realització d’un 

projecte pilot sobre violència a l’esport escolar, amb la implicació de tots els agents 
(alumnat, AMPAS, entrenadors, administració local,...etc.) 

 
 Completar els equipaments esportius de la zona esportiva de Les Grasses amb la 

construcció d’un poliesportiu cobert. 
 

 Construir una pista poliesportiva semicoberta a Falguera 
 
 

Associacionisme, informació a ciutadania i participació 
ciutadana  
 
En l’actualitat el paper de la ciutadania i del teixit associatiu esdevé un element clau en la 
definició de les polítiques municipals. La participació ciutadana, en les seves diferents 
modalitats, afavoreix la transparència en la presa de decisions públiques, la seva proximitat a 
les necessitats reals i la construcció d’una societat cohesionada i implicada. Volem impulsar 
mecanismes per tal de promoure la participació i l’interès de la ciutadania en els afers públics 
i dinamitzar i facilitar eines per a l’enfortiment i la consolidació del teixit associatiu, que 
afavorirà l’arrelament i la cohesió social del municipi i farà de Sant Feliu un municipi actiu i 
amb propostes.  
 
 



 Desenvolupar i millorar el web municipal, amb una clara vocació d’informació i servei 
al conjunt de la ciutadania i que asseguri un accés senzill i de qualitat a la informació i 
als tràmits municipals. 

 
 Garantir que el coneixement generat per l'Ajuntament és de domini públic, lliure i 

gratuït, utilitzant els diversos recursos existents per a posar-ho a l’abast de la 
ciutadania i els entitats (web municipal, butlletins específics,...etc.). 

 
 Crear una nova publicació per a informació plenària i exhaustiva d’afers públics, amb 

un format auster i via subscripció en paper (500 exemplars) i electrònica. 
 

 Fer un procés participatiu per a revisar l’actual Reglament de Participació ciutadana 
en el què hi puguin participar les entitats del municipi, especialment les associacions 
de veïns i la ciutadania. 

 
 Fer una campanya de difusió del Reglament de Participació ciutadana consensuat per 

la ciutadania i entitats adreçat a tot el municipi, per a donar a conèixer els processos 
d’informació, actuació i participació dels ciutadans i entitats als afers municipals. 

 
 Millorar i sistematitzar el funcionament dels consells participatius municipals 

(sectorials i territorials) a través del seguiment per part d’un tècnic en participació. 
 

 Dinamitzar la participació de les entitats i dels diversos representants als consells i 
incrementar la utilitat i l’efectivitat dels mateixos com a òrgans de participació i 
definició i avaluació de les polítiques municipals en la matèria que els afecti. 

 
 Fer pressupostos participatius a través dels consells de barri d’un percentatge del 

pressupost municipal d’inversions (el dedicat al manteniment general de la ciutat). 
 
 Elaborar una diagnosi de l’associacionisme santfeliuenc que permeti detectar les 

principals mancances i necessitats de les entitats i orientar les actuacions necessàries 
per a resoldre-les (assessorament, formació, suport econòmic, de difusió i 
d’infraestructures i locals). 

 
 Publicar la guia d’entitat digitals en paper per difondre el teixit associatiu i posar-lo a 

l’abast de tota la ciutadania. 
 
 Realitzar un procés participatiu amb les entitats del municipi (a través de la seva 

representació als diferents consells) per tal d’establir unes bases reguladores comunes 
de finançament per a tot el teixit associatiu establint uns criteris bàsics per a 
l’atorgament de subvencions, que premiï a les associacions que promoguin el 
funcionament democràtic de les mateixes, la renovació interna i periòdica dels seus 
càrrecs, que realitzin activitats d’arrelament al municipi, obertes a la població,...etc. 

 
 Millorar el finançament de les entitats locals promovent la signatura de convenis de 

col·laboració per activitat, superant el finançament ordinari de les subvencions. 
 
 Crear un portal d’associacionisme de Sant Feliu, de difusió gratuït per a les 

associacions i entitats, on es facilitin recursos a les entitats, que permeti difondre 
l’activitat del teixit associatiu del municipi, promovent la participació ciutadana i que 
sigui un punt de trobada i de treball en xarxa entre administració, entitats i 
voluntaris. Aquest portal, allotjable en un domini de l’ajuntament com www.sfl.cat, ha 



de contenir continguts actualment dispersos entre www.santfeliu.net, la guia digital 
d’entitats, e-consensus, etc. 

 
 Ampliar la periodicitat de l’agenda d’activitats On anem amb l’objectiu de facilitar 

recursos a les entitats i difondre l’activitat del sector associatiu del municipi, tot 
garantint la participació de la ciutadania. 

 
 Crear d’un Punt d’Informació adreçat a entitats, voluntaris i ciutadans on es 

facilitaran recursos i informació a les associacions, s’orientaran les demandes de les 
mateixes i dels voluntaris i es fomentarà el treball en xarxa entre les entitats del 
municipi. En aquest espai es facilitarà informació relacionada amb les associacions i 
col·lectius del municipi, l’agenda d’activitats, finançament (convocatòries i premis) i 
crides de les entitats (demanda de voluntaris, de recursos...). 

 
 Realitzar campanyes de foment de la participació ciutadana, que permetin apropar a 

la ciutadania l’acció de l’administració i sensibilitzar-la en la importància de prendre 
part en els temes que els afecten i en les entitats i associacions de Sant Feliu, fent 
especial atenció a l’associacionisme juvenil i la participació de les dones en el teixit 
associatiu local. 

 
 Organitzar esdeveniments de debat i reflexió (congressos, jornades, cicles de 

conferències i taules rodones), entorn a la importància de la participació ciutadana, 
les experiències innovadores associatives i la gestió participativa a nivell municipal, 
continuant l’experiència del cicle organitzat pel departament de participació 
ciutadana. 

 
 Realitzar formació en el propi territori i a mida de les entitats per donar respostes a 

les seves necessitats i mancances (gestió associativa, finançament, planificació, 
protecció de dades, comunicació i difusió, etc.). 

 
 Potenciar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà com a eina de relació entre la ciutadania i 

l'Ajuntament que garantirà l’accés dels ciutadans i les ciutadanes i de les entitats i 
associacions de veïns a la informació relativa a l’activitat municipal. 

 
 Fomentar la transparència i la participació mitjançant la convocatòria d’audiències 

públiques, com a mínim un cop l’any. En aquestes audiències els i les responsables 
municipals informaran la ciutadania no només sobre els pressupostos, sinó també 
sobre l’estat del Pla d’Actuació del Mandat, les ordenances municipals i recolliran les 
propostes que se’ns facin arribar. 

 
 

Serveis socials 
 
Cal que els serveis socials puguin garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, donant 
atenció al manteniment de la seva autonomia personal, promovent el desenvolupament de les 
capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones. 
La universalitat de l'atenció per part dels serveis socials no ha d'impedir que tinguin o puguin 
tenir prioritats en l'atenció a uns grups o unes persones en situacions de risc, de dependència 
i altres, d'acord amb uns criteris preestablerts i en base al principi de justícia distributiva. Cal 
avançar en els serveis de prevenció de risc d’exclusió social, per tal de contribuir a una major 
cohesió social, tot oferint uns serveis de qualitat. 
 



 
 Promoure grups d’ajuda mútua i comunitària i el treball preventiu amb una ampliació 

de l’equip d’educadors socials i treballadors socials de l’ajuntament. Cal fer nous grups 
de famílies monoparentals, familiars amb drogodependències, pares i mares amb fills 
adol·lescents, pares i mares joves, etc. 

 
 Ampliar els serveis socials amb psicòlegs per atendre processos de dol, separacions, 

etc. 
 
 Demanar la ubicació a Sant Feliu d’un Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. 
 
 Diversificar el servei de beques (menjador, esplai diari, casals d’estiu....) amb la 

incorporació d’altres activitats com piscina, activitats extraescolars, escola de música, 
etc. o bé garantir preus socials en els principals serveis culturals, esportius i lúdics de 
la ciutat. 

 
 Eximir de pagar l’IBI a les persones que pateixin greus dificultats socials i 

econòmiques, tal com succeeix amb la taxa de residus. 
 
 Reubicar la primera acollida dels serveis socials en un espai digne pels professionals 

que hi treballen i per la ciutadania que hi acudeix. 
 
 Millorar les instal·lacions de les dues Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària 

(UBASP) existents a la ciutat. 
 
 Situar la despesa social i els recursos de serveis socials de l’ajuntament per sobre de la 

mitjana catalana. 
 
 Ampliar la cobertura de teleassistència gratuïta a tota la gent més gran de 70 anys que 

ho sol·liciti. 
 
 Constituir el Consell Municipal de Serveis Socials com a òrgan consultiu i de 

participació, format per l’ajuntament i totes aquelles entitats, grups i associacions que 
col·laborin o treballin en qualsevol activitat relacionada amb el benestar social. 

 
 Promoure la realització d’accions formatives específiques dirigides a la població amb 

més risc d’exclusió digital, enfocades a la seva capacitació per l’ús de les eines que ens 
ofereix la societat de la informació i el coneixement. 

 
 Vetllar pel drets dels infants al lleure a través de l’increment de les beques per a la 

realització d’activitats extraescolars i d’activitats als esplais i agrupament del 
municipi, durant el curs escolar i en el període vacacional. 

 
 Continuar i consolidar la tasca de la Xarxa d’atenció a la infància 

 
 

Conciliació entre la vida laboral, personal i familiar 
 

 Establir horaris dels serveis i dels equipaments públics tenint en compte la conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal dels ciutadans 

 



 Ampliar i extendre als diferents barris d’espais familiars i de joc per a infants, com ja 
s’està fent al Palau Falguera. (aniria a Educació no formal) 

 
 Vetllar per a què els horaris de les reunions, actes públics i plenaris de l’ajuntament 

permeti al màxim la conciliació de la vida laboral i familiar 
 
 Crear serveis d’acollida de nens i nenes per facilitar l’accés de les famílies, 

especialment de les dones, a les activitats públiques que s’organitzin a la ciutat.  
 
 Desenvolupar mesures que possibilitin la pràctica esportiva de les dones i homes amb 

responsabilitats familiars, com ara activitats paral·leles a les activitats esportives dels 
fills i filles. 

 
 Elaboració de “pactes del temps” amb l’objectiu de conciliar vida familiar i laboral. 

 

Solidaritat i Cooperació 
 
No podem declinar la responsabilitat d’impulsar una actuació solidària permanent i 
estratègicament planificada que contribueixi al desenvolupament dels països del Sud. El dret a 
la pau, a la llibertat, a la igualtat d’oportunitats i al desenvolupament humà sostenible, són 
valors irrenunciables del nostre compromís polític amb la nostra societat i amb el món. Per 
aquesta raó cal impulsar polítiques per a fer efectius el combat contra la pobresa, la injustícia i 
l’exclusió social aquí i als països del Sud. 
 

 Fomentar i prioritzar el comerç just i el consum responsable en les compres de béns i 
serveis de l’Ajuntament a través de l’adhesió a la Xarxa de Compra Pública Ètica i de 
l’anàlisi del comportament social de l’Ajuntament per esdevenir una administració 
exemplaritzant. 

 
 Dedicar el 0,7% dels ingressos propis a cooperació al pressupost del 2008 amb 

l’objectiu d’arribar a l’1% el 2012. 
 
 Prioritzar aquells projectes de cooperació que tinguin un major grau d’implicació 

associativa de persones i entitats de la ciutat, potenciïn el treball en xarxa i treballin 
la sensibilització a la població. 

 
 Habilitar un espai a la ciutat que aglutini tot l’àmbit de la cooperació (despatxos per 

les entitats, sala de reunions, sala d’actes de petit format, cartellera permanent 
d’informació...) 

 
 Implicar els i les catalanes nouvingudes en les activitats i campanyes de cooperació 

amb els seus països d’origen. 
 
 

Polítiques per a joves 
 
Les transformacions que en les últimes dècades està vivint la societat catalana afecten, sense 
cap mena de dubte, els nostres joves. Els avanços tecnològics, els canvis en les tendències 
demogràfiques, el desconcert encara entre el paper d’homes i dones i el nou panorama laboral 
-i educatiu- afecten els joves, les seves actituds i comportaments i les seves necessitats i 
demandes. 



L’actual societat post-industrial ha suposat un canvi en la naturalesa de la transició dels joves 
a la vida adulta i s’ha produït un desencaix en l’acompliment de les fites que condueixen a 
l’emancipació personal (formació, treball i habitatge). 
 
Cal trobar respostes a nivell municipal, donat que és l’espai de proximitat i d’activitat 
quotidiana dels joves per tal de trobar mecanismes que facilitin aquest procés d’emancipació. 
Alhora, cal realitzar accions que promoguin la construcció entre els joves d’una ciutadania 
activa i implicada, interessada en el que passa al seu municipi i amb voluntat de transformar-
lo. Cal oferir espais per a la seva participació i per al seu oci, cercant que puguin ser 
protagonistes de les solucions a construir, responent a la importància de recollir la seva veu, 
doncs els joves no són només el futur sinó també el present. 
 
 

 Ampliar l’aula d’estudi del Casal de joves a tot l’any 
 

 Habilitar centres de barri com a aules d’estudi  
 

 Promoure la creació de canals de col·laboració i d’un treball en xarxa estable entre les 
entitats juvenils del municipi. 

 
 Promoure la realització d’activitats d’oci nocturn en espais alternatius als habituals  

(piscina escorxador, estadi municipal Grasses...) per tal d’afavorir que els i les joves de 
Sant Feliu puguin fer un oci al seu municipi i evitar l’ús del cotxe. 

 
 Realitzar projectes innovadors que promoguin la participació de l’alumnat de 

secundària als centres educatius (com Joves Guia, Parlament Verd de Manresa,..etc). 
 

 Realitzar accions de sensibilització i promoció de la participació dels alumnes de 
secundària als sindicats estudiantils i a les entitats del municipi. 

 
 Desenvolupar un programa per potenciar aquelles iniciatives de les entitats 

d’associacionisme educatiu de la ciutat que tinguin per objectiu incorporar nous joves 
als grups de joves o de monitors i caps de les entitats. 

 
 Fomentar la participació de les entitats que estan formades majoritàriament per joves 

al Consell jove. 
 
 Fer formació pels representants de l’alumnat de secundària ( delegats/es, 

representants d’alumnes al CEC i al CEM). 
 
 Crear nous bucs d’assaig adequadament insonoritzats i gratuïts per a joves. 
 
 Promoure la creació de publicacions juvenils i donar suport econòmic a les que 

sorgeixin. 
 
 Construir un nou equipament per al Casal de Joves del municipi, que inclogui una sala 

de concerts de petit format, espais de reunió per entitats, el PiJ,  espais lúdics (ping-
pong, escacs, etc.) i diferents espais de creació i difusió artística. 

 
 Construir més equipaments esportius al carrer (canastes de bàsquet i camp de futbol) 

amb fonts públiques. 
 



 Fer descomptes per a joves en l’accés a equipaments esportius, culturals i activitats 
d’oci alternatiu que impulsi l’ajuntament. 

 
 Comptabilitzar les activitats d’oci nocturn a la ciutat amb el descans dels veïns i 

veïnes, garantint el compliment de les normes que obliguen que les activitats d’oci 
nocturn siguin respectuoses amb la qualitat de vida de la ciutadania. 

 
 Impulsar la realització d’un programa anual de concerts gratuïts de petit i mitjà 

format adreçat, especialment, al públic jove, incentivant l’adequació dels diversos 
equipaments existents. 

 
 Reforçar i demanar el reforç dels serveis extraordinaris de transport públic, 

especialment en horari nocturn, pensant sobretot en les necessitats de la gent jove. 
 
 Promoure l’ús cívic dels vehicles així com el consum responsable d’alcohol per tal de 

contribuir a reduir la sinistralitat entre el jovent. A més, es potenciarà la difusió 
d’alcoholímetres a les zones on el consum d’alcohol sigui més habitual (per exemple a 
les carpas del Pla), per tal d’assegurar la capacitat de conducció dels joves. 

 
 Impulsar plans, amb col·laboració amb els joves, els pares i les mares, els centres 

docents i associacions juvenils per tal de treballar envers el consum responsable de 
drogues. 

 
 Promoure, juntament amb els centres docents i els serveis socials municipals la 

realització de programes d’educació sexual destinats al col·lectiu jove. 
 
Gent gran 
 
L’augment de l’esperança de vida i les noves necessitats de la gent gran en l’actualitat (com la 
constatació que els ciutadans volen envellir a casa) ens porten a plantejar si els serveis actuals 
són suficients i s’adeqüen a aquestes demandes. Cal buscar mesures que millorin la qualitat de 
vida d’aquest col·lectiu i possibilitin la seva participació social, cultural i lúdica. 

 
 Promoure la construcció de de pisos tutelats per a gent gran, en règim de lloguer, a la 

fàbrica de les tovalloles, a Pins d’Or i als terrenys d’Estampacions Colom. 
 

 Promoure un espai adreçat a la gent gran amb residència, centre de dia i apartaments 
assistits a l’equipament del sector de l’antiga Hoechst. 

 
 Dissenyar polítiques de suport a la gent gran que viu sola, creant serveis d’atenció 

integral entre tots els agents implicats, que donin resposta a les necessitat de les 
persones grans sense plena autonomia. 

 
 Dotar el municipi de residències d’estada limitada per a aquelles famílies que ho 

necessitin de manera puntual (malaltia, vacances, etc. de les persones cuidadores) 
 
 Establir polítiques per un envelliment actiu que donin resposta als nous processos 

d’envelliment i que fomentin l’activitat social, cultural i lúdica de la gent gran. 
 
 Augmentar les actuacions esportives per a la gent gran, potenciant la realització de 

programes d’exercici físic per a aquest segment d’edat, dotant-los de mitjans i 
promocionant-los a tots els barris, casals d’avis, associacions de veïns, ...etc. 



 
 Fer del menjador social un menjador social i per a gent gran. 

 

Polítiques de gènere 
 
Les polítiques destinades a les dones no són una doctrina, sinó uns hàbits per gestionar bé la 
diferència de gènere. Cal abordar diversos temes que afecten, principalment, a les dones, com 
la conciliació laboral, la transversalitat de les polítiques de gènere o la feminització de la 
pobresa. Cal que les polítiques de gènere deixin de sectorialitzar-se i que les dones tinguin un 
paper cabdal en el disseny de noves polítiques transformadores i vinculants 
 

 Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals i garantir la no 
discriminació per raons de gènere dins l’estructura de funcionament de l’Ajuntament. 
Promoure les accions específiques en tots els àmbits d’actuació sectorial que 
garanteixin la igualtat d’oportunitats de les dones, tot implantant la formació del 
personal de l’ajuntament en l’àmbit de les polítiques de dones per a la seva aplicació i 
avaluació.  

 
 Promoure xarxes socials d’intercanvi entre dones que possibilitin donar valor a les 

aportacions socials, econòmiques, polítiques...,etc. que fan les dones al municipi. 
 
 Fomentar l’ús de les TIC entre les dones per tal d’evitar la fractura digital de gènere 

així com augmentar la presència femenina en els continguts.  
 
 Fomentar la  participació de les dones en el teixit associatiu local. 
 
 Potenciar una major presència de les dones en les institucions municipals, com per 

exemple, en els cossos de policia locals. 
 
 Vetllar per a que el llenguatge utilitzat en i per les institucions del municipi sigui 

respectuós i en cap cas masclista ni discriminatori. 
 
 Visibilització de les dones als espais públics i socials, promovent l’assignació de noms 

de dones als carrers i places. 
 
 Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la 

identitat del municipi i facilitar la seva difusió. 
 
 
Violència masclista 

La violència de gènere és una agressió degradant que els Estats i municipis tenen la 
responsabilitat de preveure i castigar garantint el dret de les víctimes a oferir justícia, 
assistència i reparació. Cal, per tant, establir uns principis d'actuació, un codi deontològic 
bàsic, que serveixin no només per castigar qualsevol tipus de maltractament, sinó també per 
prevenir-lo . 

 Creació de protocols que estableixin mecanismes de suport, coordinació i cooperació 
entre els serveis, administracions i agents socials que garanteixin l’atenció coordinada 
i delimiti els àmbits d’actuació municipal en la intervenció en les diferents situacions 
de violència masclista. 



 
 Potenciar i donar a conèixer el servei del centre d’intervenció especialitzada en dones 

víctimes de violències de gènere  
 
 Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i el desenvolupament dels serveis 

necessaris per a totes les dones i llurs fills i filles en situació de violència masclista. És 
urgent avançar i invertir per acabar amb l’actual situació d’indefensió en aquestes 
situacions. 

 
 Realitzar campanyes de sensibilització sobre les relacions entre iguals sobre la 

violència de gènere 
 

Discapacitat 
 
El principi de la igualtat de drets entre persones significa que les necessitats de tot individu 
són de la mateixa importància i per això totes les polítiques relatives a la disminució han de 
garantir l’accés de les persones amb disminució a tots els serveis de la comunitat. Per aqeusta 
raó, cal avançar en l’establiment de les mesures necessàries per al desenvolupament de 
l'autonomia personal de les persones amb disminució física, psíquica o sensorial a fi de 
millorar la seva qualitat de vida ir fomentar la seva integració social i la participació plena en 
el desenvolupament social. 
 

 Racionalitzar l’espai urbà pensant en facilitar la mobilitat de les persones 
discapacitades o amb mobilitat reduïda, especialment disposant aparcaments 
reservats a tal efecte. 

 
 Promocionar l'esport per a discapacitats físics i psíquics d’una manera efectiva, 

oferint-los les diverses possibilitats, tant a nivell de lleure com de competició, 
mantenint contactes amb associacions especialitzades en aquest  temes. 

 
 Promoure el compliment de la carta d’accessibilitat per a totes aquelles persones amb 

mobilitat reduïda, fent especial èmfasi en les vies públiques i els edificis municipals o 
on es realitzin activitats d’interès general. 

 
 Augmentar els recursos i el compromís de l’administració local amb el Patronat de les 

Persones amb disminució per tal de donar respostes a les necessitats d’aquests 
col·lectius i que aquests siguin atesos segons els criteris discutits i aprovats des del 
Patronat. 

 
 Aprovar el pla de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
 Prioritzar l’atenció i la informació  a totes les persones que necessiten assistència en 

l’àmbit de la discapacitat, les persones afectades han de saber quins són els serveis 
municipals de què disposen.  

 
 Recollir les necessitats i propostes dels afectats, a través de la seva participació i de les 

entitats que els representen en les institucions locals i als espais de debat i decisió. 
 
 Assessorar a les entitats i persones amb discapacitat sobre el desplegament de la Llei 

d’atenció a les persones amb dependència. 
 



 Donar suport a les propostes que estimulin la integració de les persones amb 
discapacitats i impulsar l’atorgament de subvencions públiques a les entitats de 
discapacitats, per tal de què puguin desenvolupar els seus projectes i fer difusió d ela 
seva activitat. 

 
 
 

Nova ciutadania 
L’actual fenòmen de les migracions té les seves primeres repercussions en el món local, que és 
el context d’acollida principal d’aquesta nova ciutadania. Per tal de donar una desposta 
adecuada a aquesta nova situació cal, per una banda, cal oferir eines útils que afavoreixin la 
inclusió social dels nouvinguts i per altra banda, cal avançari superar els factors personals 
(valors, prejudicis, estereotips...) que conformen les actituds envers els altres i que són 
determinants alhora de promoure la cohesió social i la convivencia al municipi. 
 

 Fomentar la realització de plans d’acollida pels nouvinguts que incloguin, entre 
d’altres, l’edició d’una guia d’informació dels serveis públics municipals existents i les 
normes bàsiques de convivència, en diversos idiomes. 

 
 Realitzar campanyes de sensibilització de la ciutadania sobre la riquesa de la diversitat 

cultural i la importància de la construcció conjunta de la ciutat per part de tots els 
ciutadans i ciutadanes. 

 
 Fomentar l’intercanvi d’experiències i el coneixement mutu, a través de la realització 

d’activitats obertes a la ciutadania, en les que hi participin entitats del municipi, 
incloses les de col·lectius d’origen immigrat. 

 
 Potenciar la comunicació i la col·laboració amb les diferents comunitats d'immigrants, 

cercant interlocutors reconeguts pels seus propis membres 
 
 Elaborar plans de formació i de sensibilització pels policies locals sobre les diferents 

cultures existents al municipi i els seus hàbits. 
 
 Posar en marxa serveis de mediació intercultural o comunitària, si el contingent de 

població nouvinguda ho justifica, d’agents cívics o mediadors interculturals. 
 

 Continuar amb una política flexible en quan a l’empadronament de persones 
immigrants, per tal de facilitar-los l’accés a la sanitat i a l’educació 

 
 Realitzar campanyes de sensibilització per tal d’afavorir una acollida positiva a les 

persones nouvingudes. 
 
 

Habitatge 
 

L’habitatge a Sant Feliu ha sofert als últims anys un important encariment especulatiu. És per 

això, que des d’Esquerra hem fet d’aquest problema  la nostra primera prioritat en el govern 

municipal.  Des de l’Ajuntament volem garantir l’accés al lloguer o a la compra d’un habitatge 

digne (en qualitat i preu) i ajustat a les necessitats de cadascú: a joves de la ciutat (amb un 



mínim d’anys empadronats) per evitar la seva marxa de la ciutat, però també a majors de 35 

anys que encara no tenen garantit el dret a l’habitatge, a propietaris que vulguin millorar i es 

comprometin a integrar el seu habitatge actual en una xarxa pública d’habitatges de lloguer, 

etc. 

Menció especial mereix  la construcció d’habitatges per a la gent gran, el segment de la 

població que més creix en termes percentuals i absoluts. Es tractaria d’apartaments assistits 

(físicament adaptats per a la gent gran i amb serveis comunitaris de menjador, bugaderia, 

neteja, gimnàs, assistència mèdica, etc.), en règim de lloguer. 

 

Des de l’Ajuntament també volem potenciar les polítiques de rehabilitació. Volem dificultar 

l’especulació dels habitatges desocupats amb mesures fiscals desincentivadores (increment de 

l’IBI, taxes específiques, ...), amb la idea de fomentar la incorporació al mercat dels habitatges 

buits, mitjançant incentius a la rehabilitació estructural i/o funcional, establint, si cal, una 

ordenança municipal reguladora de tot el procediment.  

 

Sabem que, en matèria d’urbanisme, fer les coses bé és difícil, i fer-les a gust de tothom quasi 

impossible. Per això des d’Esquerra volem que per afrontar els grans temes de ciutat 

s’impulsin processos transparents de participació democràtica i que, en la mesura del 

possible, es prenguin acords per consens entre totes les forces polítiques i els moviments 

veïnals i socials. Qüestions com el soterrament, el tramvia, les infrastructures dels últims 

barris construïts i dels propers per construir, la planificació del creixement, les noves 

instal·lacions culturals i esportives, etc. I per suposat la manca d’habitatges a preu assequible 

(tant de compra com de lloguer),  són problemes que preocupen, especialment, els ciutadans 

de Sant Feliu, sobretot els joves. Per això és tan important per a nosaltres el procés de 

participació ciutadana entorn al soterrament, que tot just acaba de començar. Perquè creiem 

que és al voltant i al mig del soterrament on són una bona part dels terrenys necessaris per a 

fer els habitatges públics que el creixement demogràfic de Sant Feliu demana. Però aquests 

terrenys no es podran fer servir -en bona part- si el tramvia talla pel mig les parcel·les que 

resultarien de sumar les franges estretes que resten a banda i banda de les vies, més l’amplada 

del soterrament. Es aquest, un dels principals motius per quals ens oposem a què el tramvia 

circuli per sobre del soterrament del tren.  Per això proposem el soterrament conjunt de  tos 

dos mitjans de transport. Es així com creiem que es podrà revertir el fatalisme segons el qual 

molts  joves de Sant Feliu, quan volen independitzar-se, han de marxar de la ciutat per manca 

d’un habitatge assequible. 

 

 Desenvolupar el pla de l’habitatge  2006 - 2011 amb la previsió  que es construeixin 
600 habitatges (100 a Can Bertrand, 200 a la promoció Hoesch - 166 de compra/venda i 



50 de lloguer per a joves de Sant Feliu-, 50 a la prolongació d’Anselm Clavé cantonada 
carretera del Pla, 50 a d’altres: carrer Tibidabo, Rambla Marquesa, davant Can Ricart i 
General Manso-) 

 

 Creació de l’Institut d’Habitatge de Sant Feliu, una empresa pública per fer 
promocions d’habitatges socials, garantint un preu no especulatiu, comprar sòl, 
comprar habitatges i edificis per rehabilitar, gestionar la Xarxa pública d’habitatge, 
etc. amb l’objectiu de garantir l’accés a un habitatge digne per part de la ciutadania de 
Sant Feliu. 

 
 Creació d’una Xarxa Pública d’habitatge, gestionada per l’Institut d’Habitatge de Sant 

Feliu, que suposi una autèntica borsa pública d’habitatge social propietat de 
l’ajuntament. 

 
 Dedicar almenys l’1% de la despesa municipal a la compra de sól. 
 

Amb aquestes mesures volem posar al mercat, habitatges dignes a preus assequibles, i no pas 
exclusivament com una font de finançament municipal. Propostes que creiem s’han de 
considerar per a la promoció pública d’habitatges en funció dels segments de la població a què 
van destinats: 
 

 Fer promocions d’habitatge destinats al lloguer per a joves: 
 

o Promoció Hoesch (dins el pla de l’habitatge  2006 –2011) 
o Davant de Can Ricart (entre carrer Rectoria i la plaça Lluís Company) (dins el 

pla de l’habitatge  2006 –2011) 
o Part de la Fàbrica Solà Sert (pendent del destí final de la fàbrica)Marquesa 

Castellbell (solar del números 93-95) (dins el pla de l’habitatge  2006 –2011) 
o Fàbrica de les tovalloles (amb accés per la Riera) 
o Terrenys guanyats al soterrament (pendents de concretar-los pel procés de 

participació ciutadana en curs) 
o A sobre del casal de Mas Llui 
o A sobre d’equipaments esportius del gran solar del carrer Frederica Montseny 

amb Comte Vilardaga. 
o Davant dels bombers (a sobre d’equipaments esportius de les Grasses). 
o A sobre i darrera de la sala Iberia (en funció de l’ús final d’aquest espai) 

 

 Apartaments assistits per a la gent gran: 
 

o Solar d’Estampacions Colom (compartint espai amb centre de dia i residència) 
o Finca Pins d’Or (en funció de les negociacions amb les monges de Sant Rafael) 
o Fàbrica de les tovalloles (amb accés per la Riera) 

 

 Habitatges de protecció oficial de venda i lloguer: 
 

o Promoció Hoesch (dins el pla de l’habitatge  2006 –2011) 
o Prolongació d’Anselm Clavé cantonada carretera del Pla (dins el pla de 

l’habitatge  2006 –2011) 
o Fàbrica  de les tovalloles (Carrer Constitució cantonada Lluís G. Rius i carrer 

Sagrament) 
o Solar del Carrer Tibidabo cantonada Verge del Pilar (dins el pla de l’habitatge  

2006 –2011) 



o Carrer Marquès de Monistrol encreuament amb el carrer Frederica Montseny 
o Carrer Marquès de Monistrol cantonada Carles Buïgas (a sobre de 

l’aparcament) 
o Terrenys de Can Fargas 
o Terrenys guanyats al soterrament (pendents de concretar-los pel procés de 

participació ciutadana en curs)  
o Al gran solar de Frederica Montseny amb Comte Vilardaga (en funció del 

desenvolupament del pla d’instal·lacions esportives i de zones verdes) 
o Pla de reforma interior de l’illa Ricart 

 

 Promoure i estimular la borsa jove d’habitatge  


