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SANT FELIU AVUI.- Sant Feliu ha canviat molt en els últims quatre anys. S’han executat 

els tres Plans Parcials (Grasses, Falguera II i Mas Lluhí) que esgoten totalment el sòl 

urbanitzable de la ciutat. Aviat serem entre dotze i quinze mil habitants més. Aquests 

plans s’han realitzat completament i simultània i sense haver previst els serveis 

necessaris per atendre a aquest augment de població, en contra del nostre criteri exposat 

en l’anterior programa electoral municipal. 

 

Tampoc s’ha cobert la demanda d'habitatge social que tan necessari és a la nostra ciutat: 

només un centenar d'habitatges protegits d’un total de 2800. Cal denunciar que no ha 

estat una política de progrés. 

 

D’altra banda no s’ha previst cap pla d’actuació per evitar que aquests barris siguin només 

barris dormitoris de Barcelona. Què hem de fer, doncs, per facilitar la integració dels nous 

santfeliuencs dins la vida ciutadana? 

 

Aquests Plans Parcials, a més, no són un model de desenvolupament sostenible. Hem 

perdut espais verds propers a Collserola i terreny agrícola ,en canvi, hem guanyat poc més 

de 300 metres de carril bici, insuficients per una ciutat com la nostra. Cal denunciar que 

no ha estat una política ecològica. 

 

S’ha acabat també la remodelació de la Plaça de la Vila i la Rambla. Entenem que hi ha 

hagut una manca de valentia política en plantejar aquestes obres. No seria bo 

acompanyar la peatonalització amb mesures a favor de la creació d’un vertader nucli 

central de caire comercial i cultural? 

 

És aquesta l’obra d’un partit que es diu ecosocialista, les prioritats del qual han estat fer 

créixer la ciutat en QUANTITAT i en PREU, és a dir, creixement en especulació. Nosaltres 

volem CRÉIXER EN QUALITAT de vida, que vol dir incrementar el benestar de la majoria i la 

sostenibilitat del medi ambient. 

 

LA CIUTAT QUE VOLEM .- La ciutat que volem és una ciutat radicalment contrària a la 

ciutat dormitori en què IC està convertint els nous barris; una ciutat on la gent, a part 

d’anar al MacDonald’s i al Cine, per distreure’s, pugui participar en activitats culturals; on 

la gent pugui comprar de tot i força; on hi hagi oportunitats de treball; on els joves puguin 

adquirir un habitatge digne -SÍ, ENCARA VOLEM VIURE A SANT FELIU!!!-; on es mimi el 

medi ambient; on es tingui sentit històric protegint el patrimoni. Ja ens agrada el cine i 

l’hamburguesa, com a quasi tots els habitants del planeta Terra de finals del Segle XX, 

però també ens agrada comprar a Sant Feliu, trobar una feina a la nostra ciutat, tenir-hi 

un habitatge prou assequible, un comerç viu i variat i un respecte pel que ens ha arribat: 

el nostre medi, la nostra història i la nostra cultura. En fi una ciutat que respon als valors -

de sempre- d’ERC: una esquerra moderna, realment ecologista i no dogmàtica. 
 

L’objectiu principal d’aquest govern serà que Sant Feliu deixi de ser una ciutat dormitori. 

Per tal que això sigui una realitat cal donar-hi vida, mitjançant la creació d’un eix 



comercial i cultural al centre de la ciutat. 

 

Per tot això passem asssenyalar-vos quins seran els punts prioritaris d’ERC al Govern 

Municipal pels propers quatre anys. Perquè ens presentem a aquestes eleccions amb 

l’objectiu d’entrar a l’Ajuntament i amb voluntat de govern. 

I els objectius d’aquest govern, seran: 

 

 

1. URBANISME I HABITATGE 

 

Creació d’una Empresa Municipal d’Habitatge amb l’objectiu de cobrir les necessitats de:  

 

1. Joves que volen adquirir el primer habitatge. 

2. Persones amb baix poder adquisitiu que volen adquirir un habitatge en propietat. 

 

Promoció d’habitatge en règim de lloguer, tant per joves que vulguin independitzar-se, com pels 

santfeliuencs amb menys capacitat econòmica, aprofitant, sobretot, la creació de sòl públic que generarà el 

soterrament de la via.  

 

Per aconseguir cobrir aquestes necessitats, també es pot recórrer a la construcció a preu taxat, aconseguint 

subvencions de l’administració estatal i autonòmica. 

 

Vetllar per l’estricta protecció del patrimoni arquitectònic. 

Impulsar i treballar en col·laboració amb altres institucions afectades per tal d’aconseguir el desviament de 

la Carretera N-340, per convertir l’actual carretera en una rambla, amb les següents actuacions per desviar 

el tràfic que actualment hi circula:  

Creació d’una rotonda a la cruïlla amb la Rambla 

Creació d’un vial des d’aquesta rotonda fins la carretera de Sant Joan 

Creació d’una rotonda a l’intersecció amb la carretera del Sanson. 

Impulsar una campanya de neteja i remodelació de façanes, incloent l’eliminació del cablejat aeri.  

Adaptar una zona per a ús de vianants exclusivament els caps de setmana 

 

Millorar la comunicació de Sant Feliu amb Sant Joan Despí, instar la Diputació de Barcelona per tal que 

acondicioni la carretera cap a Sant Joan Despí i aprofitar l’obra de millora per fer un “carril bici” entre els 

dos municipis. 

 

 

2. VIA PUBLICA I COMUNICACIONS 
 

Soterrar tot el cablejat elèctric i telefònic, eliminant la contaminació visual a tota la ciutat. Caldria pactar un 

pla amb les empreses de serveis afectades i amb l'administració, per eliminar aquest cablejat de forma 

gradual a tota la ciutat. 

 

Instal·lar a diferents punts de la via pública màquines de reciclatge de llaunes d’alumini, abaratint el seu 

cost amb publicitat. 

 

Col·locació de plafons per publicitat per evitar l’enganxada de cartells amb cinta adhesiva sobre els edificis, 

també cal instal·lar “Pirulís” que permeti donar a conèixer les activitats de les entitats de manera més 

accessible, actualment l’Ajuntament només facilita plafons publicitaris de pagament. 

 

Crear aparcaments de bicicletes, repartits per tota la ciutat, sobretot prop de totes les escoles, acadèmies 

de formació, entitats i centres culturals, zones esportives, etc. 

 

Separar la xarxa de recollida d’aigües pluvials de les d’aigües residuals en les zones urbanitzades i en les 

industrials. 



 

Generalitzar la instal·lació de papereres metàl·liques a tot el casc urbà de Sant Feliu, són millors que les de 

plàstic perquè resisteixen més les bretolades i son mes fàcil de trobar pels cecs. 

 

Treballar fermament per aconseguir un pacte entre l’Ajuntament, la Generalitat, la diputació de Barcelona, 

el Ministerio de Fomento per tal de realitzar el soterrament de la via al seu pas per Sant Feliu, defugint tot 

tipus de protagonisme i personalisme, i aprofitar de manera racional tot el sòl sobrant, evitant que els 

especuladors de torn en treguin partit. 

 

No entenem que tothom treballi pel soterrament de la via i si això s’aconseguís, després és fes passar un 

altre tren (encara que sigui lleuger) per sobre. 

 

Apostem per l’arribada a la nostra ciutat del Metro, un transport públic ràpid i de gran capacitat. El Trambaix 

no és ràpid ni de gran capacitat, no aporta avantatges tarifaris, crea barreres i duplica línies existents, ja 

que passarà damunt de la línia del tren soterrada. 

 

Cal evitar que els espais destinats a la circulació restin superfície a les zones verdes de la ciutat. 

 

 

3. MEDI AMBIENT 
 

La defensa del medi ambient és un dels principals eixos en l’actuació d’ERC. Aquest concepte cal entendre’l 

en la seva globalitat, ja que els problemes mediambientals incideixen en tots els àmbits de l’activitat 

humana. 

 

Per això el programa de medi ambient d’ERC proposa un model global de desenvolupament sostenible, 

alternatiu al sistema capitalista vigent, que sigui més respectuós amb l’entorn i que pugi garantir la 

solidaritat entre generacions i entre tots els països del món 

 

Aquests objectius passen per un ús més racional de les disponibilitats del medi, la renovabilitat dels 

recursos i per una ordenació del territori que afavoreixi un desenvolupament social i econòmic més 

equilibrat. 

 

Objectiu 1: Reduir la contaminació produïda a Sant Feliu 

 

Fer controls de fums als vehicles i instal·lacions industrials. 

Elaborar un mapa sònic i aplicar controls sistemàtics als emissors que sobrepassin la normativa vigent. 

Creació d’una xarxa de carrils bici que comuniqui tots els barris de la ciutat. 

Moderar la velocitat dels vehicles dins la ciutat (a 30 Km.). 

Autobusos urbans elèctrics i amb preus assequibles. 

Ampliació de la zona peatonal. 

Exempció de l’impost de circulació als vehicles elèctrics. 

Utilització progressiva d’energies alternatives a totes les dependències municipals. 

Fer campanyes per l’ús de la bicicleta com a vehicle no contaminant. 

 

Objectiu 2 : Reduir la producció de residus 

 

Instal·lació immediata de contenidors grocs (recollida d’envasos) a tota la ciutat  

Potenciar la recollida d’escombraries en “residu mínim” (separar les deixalles orgàniques de les 

inorgàniques) en el temps més breu possible 

Fomentar la reducció del consum d’aigua i l’ús dels aparells reductors de consum  

Clausura dels abocadors il·legals del terme  

 

Objectiu 3: Protegir la zona no urbanitzada del terme 

 

Rehabilitació de la vora del riu i creació d’una zona d’esbarjo.  

Compra de 5 hectàrees de terreny al Pla (agrícola) i lloguer als ciutadans en petites parcel·les. 



Promoció de l’ús de plantes autòctones als jardins tant públics com privats. 

Protecció de la zona agrícola existent entre el riu i el casc urbà. 

Potenciació de l’ADF local, actualment inoperant. 

Rehabilitació de la riera de la salut des del polígon Massor fins a Can Parellada  

Impulsar el Parc Agrari del Baix Llobregat 

 

Objectiu 4: Defensar els drets de les persones que es desplacen amb mitjans no contaminants 

 

Evitar l’aparcament dels vehicles a la vorera. 

Fer respectar escrupulosament els drets dels vianants (passos de vianants, dret d’ús exclusiu de les voreres). 

Servei de recollida urgent de vehicles abandonats. 

 

Objectiu 5: Educació mediambiental 

 

L’educació ambiental és una garantia fonamental d’una veritable actuació dels ciutadans respectuosa amb 

el medi ambient i l’única que garantirà una societat que a tots els nivells promogui un desenvolupament 

sostenible i harmònic amb el medi. 

 

 

4. SOLIDARITAT 
  

Com a partit d’esquerres, ERC no pot entendre cap model d’organització social que no es fonamenti en la 

solidaritat, entesa en dues vessants fonamentals: la solidaritat interna entre els ciutadans d’una mateixa 

col·lectivitat i la solidaritat envers altres països. 

 

L’àmbit municipal és un dels més idonis per fomentar i sensibilitzar la ciutadania, així doncs s’ha de 

potenciar la solidaritat com a valor personal a les escoles, instituts, entitats, centres de formació, etc. Des 

d’ERC proposem les línies d’actuació següents: 

 

Creació d’un departament específic de solidaritat com a eina bàsica d’estructuració d’aquest treball 

sectorial i per potenciar la participació ciutadana en clau de solidaritat. 

Destinar el 0’7% del pressupost a solidaritat i tendir en els propers 4 anys al 0’9%. 

Ajudar des del departament de solidaritat a la creació i consolidació de les diverses ONG’s d’ajut al 

desenvolupament presents a Sant Feliu. 

Gestió per part d’ONG i col·lectius amb seu i delegació a Sant Feliu d’una part del 0’7% per projectes d’ajut al 

desenvolupament. 

Supervisió dels diferents projectes per part del Consell Municipal de Solidaritat. 

Organitzar i donar suport a programes d’integració de les persones d’altres països. 

Promoure brigades solidàries en el marc dels agermanaments com a elements indispensables per garantir 

una autèntica relació intercultural amb els pobles del món. 

Donar suport amb posicionaments públics i clars i a totes les iniciatives supramunicipals favorables a la 

creació d’un nou ordre econòmic mundial. 

 

 

5. SANITAT I AFERS SOCIALS 

 

Aconseguir el grau més alt possible de salut és un objectiu social de màxima importància, la realització del 

qual exigeix la intervenció de molts altres sectors socials i econòmics, a més d’aquells més directament 

implicats amb la salut. 

Per això, cal l’atenció integral a l’individu, la família i la comunitat mitjançant programes d’educació 

sanitària i promoció de la salut, prevenció, cura, rehabilitació i reinserció. Aquest objectiu s’aconseguirà: 

Procurant que la població disposi de bons serveis sanitaris, que són responsabilitat del Servei Català de la 

Salut. 

Desenvolupant les competències municipals en l’àmbit de la sanitat. 

Tot això suposa que els ajuntaments han de vetllar pels punts que es desenvolupen tot seguit:  

 



Salut pública 

 

Agilitació de les funcions dels serveis municipals de salut pública. 

Demanar i exigir que les inspeccions sanitàries siguin reals i no sobre el paper, per exemple: els permisos 

d’obertura es fan sobre plànols, als manipuladors d’aliments no se’ls fan les proves analítiques 

indispensables... 

 

Serveis mèdics 

 

Demanar que el SCS s’adequï al creixement municipal que es preveu. 

Demanar un millor funcionament del servei d’urgències, actualment poc funcional (no cobreixen els 

domicilis que se’ls presenten, per exemple). 

L’ajuntament no pot tancar els ulls a la mala qualitat assistència que pateix el municipi. Crear un servei 

d’informació a l’usuari en termes sòcio-sanitaris. 

 

Planificació familiar 

 

Detectar les famílies en situació de risc, a través de les escoles, APA, EALA, etc. informant-los dels serveis 

socials i d’assistència existents, i buscar les sortides de caire rehabilitador. 

Acords amb l’Inem per millorar les capacitats laborals. 

Tramitació de rendes mínimes de reinserció. 

Ajuts per a l’habitatge: municipal i/o ADIGSA. 

 

 

Toxicomanies, drogaaddicció i SIDA 

 

Campanya municipal sobre alcoholisme per prevenir-lo. 

Control rigorós perquè no se subministri alcohol a menors, ni en bars ni en centres destinats a la venda al 

públic: bodegues, supermercats, etc. 

Creació d’un centre de subministrament de metadona a les zones més conflictives. 

Per als afectats, atenció domiciliària i per a les seves famílies, suport i informació (a càrrec del PADES) 

Garantir a les persones dedicades a la prostitució exàmens mèdics periòdics, confidencials i reservats. 

 

Discapacitació física i psíquica 

 

Creació d’un taller ocupacional municipal per a diminuïts psíquics.  

Impulsar campanyes per a la bonificació de les famílies amb discapacitats. 

Substitució de les papereres i senyals de circulació per tal que no dificultin la circulació dels cecs. 

Fer acomplir la normativa que fa referència a la normativa de les voreres i espais públics, especialment a 

comerços que exposen el gènere i a les terrasses dels bars a l’estiu. 

 

Tercera edat 

 

Control de la qualitat de les residències geriàtriques de la ciutat. 

Creació d’un centre ocupacional de la tercera edat. 

Promoure la integració de l’avi a la família amb la creació d’equips multidisciplinaris d’assistència a 

domicili. 

Prima econòmica a les famílies amb ancians a la llar. 

Activar la presència de les persones grans a la vida socio-política del municipi: 
 

1. Promocionar la creació d’una associació de veïns de més de 60 anys de Sant Feliu, facilitant-los mitjans 

físics i humans des de l’Ajuntament perquè puguin constituir-se en un grup important d’opinió. 

2. Facilitar l’accés a l’esport i activitats lúdiques a la gent gran (campanyes, adequar instal·lacions, 

promocionar clubs i campionats, etc..) 

 

Immigració 

 



Actuacions encaminades a afavorir la integració: Pla municipal d’integració, que inclogui formació i idiomes. 

Des del Centre de Normalització Lingüística es realitzaran cursos de català especialment dirigits als 

immigrants. Estarem amatents als brots de racisme i de xenofòbia. Es farà un seguiment intensiu de les 

bandes racistes que actuen a la nostra ciutat per tal que no es vulnerin els drets dels immigrants. 

 

 

6. ENSENYAMENT 

 

La proposta d’ERC, a més a més de demanar l’ampliació de les competències de l’Administració local en la 

gestió de l’ensenyament, passa per impulsar les iniciatives següents: 

 

Garantir l’oferta pública suficient de places en el tram de 0 a 3 anys, Escoles Bressol i ampliar l’horari 

d’atenció als nens per donar sortida a les necessitats laborals dels ciutadans i ciutadanes del municipi: 

 

1. S’han de crear 125 places per cobrir la demanda que ha quedat desatesa aquest curs, rehabilitant l’antiga 

escola Tambor i construint-ne una de nova. 

 

2. Tenir obertes les escoles fins les 7 de la tarda. 

 

Construcció urgent del gimnàs al CEIP Salvador Espriu. 

 

Fer un pla d’escolarització de la població procedent de migracions de fora de la Unió Europea per tal d’evitar 

qualsevol mena de marginació i garantir el procés d’integració comunitària el més fluid possible. 

 

Controlar el procés de matriculació per tal d’evitar possibles fraus per aconseguir plaça en determinats 

centres. 

 

Ampliar els ajuts pel que fa a les beques de material escolar, transport i menjador i vetllar perquè tots els 

centres disposin d’aquests serveis. 

 

Vetllar per un compliment rigorós de l’escolarització obligatòria, fent un seguiment acurat d’aquells alumnes 

o col·lectius que evidenciïn problemes d’absentisme coordinant-ho amb els responsables de seguretat 

ciutadana. 

 

Impuls de la normalització lingüística a les escoles privades sobretot a les concertades d’àmbit religiós. 

 

Acostar les empreses de la ciutat als centres d’ensenyament, desenvolupant programes de pràctiques a les 

empreses. 

 

 

7. CULTURA 

 

ERC-Sant Feliu considera que el fet cultural és un dels aspectes més rellevants de la nostra vida col·lectiva. 

 

L’activitat cultural és allò que dóna personalitat a una població, per tant la política cultural d’un Ajuntament 

no ha de ser dirigista, sinó que ha de donar suport a l’acció de les diferents entitats, facilitant l’acostament 

de la ciutadania a la cultura, sigui quina sigui la seva forma d’expressió. 

 

En aquest sentit ERC-Sant Feliu, considera que s’ha de treballar a partir de quatre línies programàtiques: 

Infrastructures, Activitats, Promoció-Difusió i Serveis Culturals. 

 

1. Infrastructures: 

 

Dins del conservatori comarcal impulsar un centre de música i cultura tradicional, aprofitant la forta 

expansió que està aconseguint la gralla al nostre municipi. 

Promoure espais alternatius d’estudi independents de la Biblioteca i descentralitzar-la arribant a acords 

amb escoles, entitats, casals de joves centres cívics i casals culturals. 



Hotel d’entitats, amb els serveis compartits per tot tipus d’activitats, que inclogui sales de reunions i de 

conferències i espais per l’emmagatzematge de material.  

Anar cap a la creació del Museu històric municipal així com promoure amb l’ajut dels industrials locals un 

Museu de l’aixeta. 

Valorar el model de gestió que volem per aquests equipaments, el seu ubicament i la seva configuració són 

aspectes que hem de decidir entre tots. 

 

2. Activitats: 

 

Continuar amb la potenciació i recuperació de les festes populars i tradicionals  

Cursos d’estiu per els Santfeliuencs de totes les edats 

Potenciar la normalització lingüística permanent del català en tots els àmbits, potenciant sobretot els 

àmbits comercial i empresarial. Completar la normalització integral de l’Ajuntament. 

Que el patronat de cultura sigui el veritable centre planificació cultural 

Fer conèixer l’arxiu històric a tota la ciutadania  

Ampliació de l’horari de la Biblioteca tant en l’hora d’obertura i tancament i mantenir-la oberta el mes 

d’agost. 

Potenciació del Cinefòrum 

Consolidació d’una temporada estable de teatre local aprofitant l’activitat de l’Escola de Teatre i dels 

diferents grups locals. 

Afavorir trobades de municipis anomenats Sant Feliu d’arreu dels Països Catalans. 

 

3. Difusió i Promoció: 

 

Potenciar els canals que ja tenim: Ràdio, Butlletí i Agenda.  

Ajudar al naixement d’una televisió local. 

Promoure publicacions de caire pluridisciplinari d’àmbit local i també quaderns de treball de coneixement 

del medi. 

 

4. Serveis: 

 

Ampliació de la dotació de les subvencions a les entitats culturals, tot respectant la seva independència de 

criteris. Establir unes regles clares: socis, pressupost, volum d’activitats. 

Creació d’un òrgan per assessorar aquests que vulguin constituir una entitat cultural, no només per a la seva 

creació sinó també per l’acompliment de les obligacions jurídiques i fiscals. 

 

 

8. ESPORTS  
 

L’objectiu d’ERC és condicionar l’esport a l’alçada de la categoria que té Sant Feliu com a ciutat . 

 

Actualment la situació és, si més no, d’un nivell de deixadesa important: 

El primer equip de futbol (santfeliuenc) és a punt de baixar de categoria. 

El waterpolo va estar a primera categoria amb unes instal·lacions sota mínims, mentre que la immensa 

majoria de ciutadans no sabien que s’enfrontaven amb els millors equips estatals i els millors jugadors del 

món. 

Un equip de bàsquet franquiciat amb el Barça, amb una secció femenina que amb dures penes disposen 

d’equipament esportiu (samarreta, pantalons, etc.) per jugar els partits. 

 

Però també hi ha altres esports que participen en aquesta ciutat (voleibol, futbol americà, futbol sala, 

handbol, hoquei, etc.) però molts ciutadans desconeixen l’existència d’aquestes practiques. I la política de 

quedar bé amb tothom, ens esta portant a poc a poc a una situació precària de l’esport a la nostra ciutat. 

 

Per això proposem: 

 

Una ciutat abocada a l’esport, participant-hi directament i recolzant les seves entitats, evitant així que 

només visquin de les subvencions que reben del consistori, amb campanyes constants de captació de socis i 



informació de les seves activitats. 

 

Promoció activa de l’esport de base des de les escoles, amb una total coordinació amb les APA. 

 

Augment de la pràctica esportiva a les escoles, que actualment és insuficient fins a les tres hores 

setmanals. 

 

Creació de unes noves escoles esportives, canvi de la política d’actuació amb increment de la participació 

dels nens i nenes de la ciutat.  

 

Fomentar activitats esportives als barris, d’acord amb les associacions de veïns i els clubs esportius. 

 

Donar tot el suport als equips que assoleixin les màximes categories en les seves especialitats 

 

 

9. JOVENTUT 

 

Sempre s’ha intentat oferir al jovent activitats en el camp del lleure, esports, cultura i associacionisme. Però 

actualment aquesta funció ha quedat superada. El que vertaderament necessiten, sense oblidar el primer 

plantejament, és una bona formació, aconseguir una feina digne i estable, possibilitats de començar un 

projecte de vida propi, etc. En resum, poder-se sentir part de la societat . I si ens n’adonem, per fer això 

realitat, articulem bona part de propostes al voltant de dos eixos:  

 

1. La informació: assessorem i informem al jove per tal que es pugui desenvolupar dins la societat.  

 

2. L’ajut econòmic: cal que per el jove, en tant que col·lectiu sense ingressos o amb ingressos poc estables, 

aquesta normalització dins de la societat, li suposi una despesa mínima. 

 

Associacionisme i participació ciutadana 

 

A més d’oferir tot tipus d’ajut i serveis, material, informació i assessorament, subvencions i avantatges 

fiscals a les associacions i entitats locals ja creades, cal: 

 

Fomentar la creació de noves associacions a través de campanyes i xerrades, sobretot pel que fa a 

associacions d’estudiants, ja que, actualment, a Sant Feliu no hi ha cap associació d’estudiants de 

secundària activa. 

 

Fomentar tots els col·lectius espontanis de joves no legalment constituïts i establir mecanismes per tal 

d’arribar a tots els joves que no estan associats. 

 

Obrir els consells de joventut a tots els joves i fer una reforma per fer-hi cabre tot tipus d’entitats o grups de 

joves menys estructurats. Cal, per exemple, que els joves de les associacions esportives participin 

activament al Consell de Joves. 

 

Fomentar la comunicació entre les associacions juvenils i les veïnals per veure quins espais comuns poden 

col·laborar, procurant evitar, així, l’envelliment del moviment associatiu veïnal. 

 

Casal de Joves i assessorament juvenil  

 

Creació de la figura d’animador del Casal; cal que sigui un jove santfeliuenc que conegui molt bé el teixit 

social del municipi i que ajudi a fer del Casal un focus d’activitats de tot tipus adreçades a joves i, en la 

mesura que sigui possible, organitzades per joves. L’animador del Casal hauria de passar així a ser un simple 

coordinador. 

 

Ampliació de les instal·lacions del Casal, potenciant-ne la seva vessant lúdica i esportiva (caldria una bona 

pista de skate, taules de ping-pong, escacs...), així com la construcció d’una gran espai polivalent i adequat 

per a fer-hi concerts. Ni les instal·lacions actuals del Casal, ni el polisportiu són els llocs adequats per a la 



realització de la majoria de concerts que es fan i que es podrien fer a Sant Feliu. 

 

Cicles de “cinema al carrer”: projeccions de cinema “no-comercial” adreçat a joves. 

 

Cal anar més enllà de la viatgeteca i de les sortidetes a la neu, cal ampliar l’oferta d’informació juvenil, 

cobrint àmbits com el dret laboral, sindicalisme juvenil, drets del jove consumidor, borsa d’habitatge, 

informació sobre el dret a l’exempció del servei militar i les alternatives a aquest, etc.  

 

Edició de guies d’entitats, així com una guia amb tota la informació existent a Sant Feliu sobre serveis i 

recursos municipals per als joves. 

 

Transició al treball i ocupació 

 

Informació sobre la situació del mercat laboral, les diferents modalitats de contractació vigents en 

l’actualitat i assessorament per conèixer les diferents vies per a la recerca de treball: anuncis de premsa, 

currículums, l’entrevista, així com les ofertes públiques de treball i les ofertes d’empreses privades 

mitjançant la connexió amb el Servei Català de Col·locació; informació que ha de ser tant de caràcter 

general (material divulgatiu), com individualitzada. 

 

Oferir un servei tècnic a tots aquells joves que vulguin empendre una iniciativa d’auto-ocupació, pel que fa a 

assessorament legal. 

 

Fomentar que les empreses privades ofereixin la possibilitat de desenvolupar pràctiques professionals als 

alumnes que facin cursos de formació ocupacional. 

 

Afavorir, mitjançant mesures fiscals en l’IAE, la posada en marxa d’iniciatives empresarials fomentades per 

joves. 

 

En els diferents concursos públics de l’administració local, es prioritzarà aquells joves que busquen la seva 

primera feina, tenint en compte que fomentar la contractació pública dels joves no significa crear places a 

l’administració local, sinó facilitar amb una pràctica laboral, una experiència professional i una experiència 

en el món laboral que afavoreixi la inserció dins el sector privat. 

 

Habitatge 

 

Realitzar un pla de rehabilitació d’habitatges de baix lloguer per a joves. 

 

Establir convenis amb associacions de propietaris d’habitatges de lloguer, amb l’objecte que l’Ajuntament 

avali a llogaters, joves, amb recursos escassos o irregulars, assumint-ne la responsabilitat subsidiària en 

determinats casos. 

 

Realitzar una borsa municipal d’informació que reuneixi l’oferta de lloguer, amb l’objecte d’evitar els elevats 

costos d’intermediació 

 

Ensenyament secundari 

 

Crear un servei d’informació i assessorament que aglutini tota l’oferta formativa de drets i deures de 

l’estudiant i d’assessorament sobre tramitació de beques i ajuts educatius. 

 

Impulsar la utilització dels plafons informatius de cadascun dels centres de secundària com a eina de 

descentralització del Casal de joves. 

 

Realització d’exposicions i xerrades puntuals sobre temes d’interès juvenil com, per exemple, salut juvenil: 

trastorns en l’alimentació i prevenció de drogodependències o sobre el jove en tant que consumidor: 

condons, carnets de conduir, transport, roba de marca, bambes, bicicletes, videojocs, fast-food... Això 

introduiria el jovent en el concepte de consum solidari, la defensa del medi ambient i d’unes relacions 

econòmiques basades en la justícia i la igualtat. 



 

Potenciar la celebració del 8 de Març entre els estudiants de secundària, tot conscienciant del col·lectiu 

dona jove. 

 

Promoure l’assistència i la participació activa de representants municipals en els consells escolars de 

centre. 

 

Cultura 

 

Crear un espai fix per exposicions d’artistes joves (per exemple al Casal), que permeti donar-los a conèixer a 

la ciutadania al marge dels circuits comercials. 

 

Potenciar la llengua catalana donant suport als processos de normalització, aprofundint en l’ús social del 

català i realitzant campanyes adreçades als joves. 

 

Fomentar la interrelació entre tots els joves de Catalunya de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. 

 

Promoció musical: habilitació d’espais d’assaig per als grups locals, suport publicitari a les actuacions en 

viu, promoció i difusió dels grups locals per mitjà d’intercanvis musicals amb altres viles, ajudes als grups 

locals per a l’edició de material i produccions de música professional (mostres musicals), realització de 

tallers específics de tècniques d’instruments... 

 

Realització de concursos artístics: música, fotografia, pintura, còmic, vídeo, infografia... 

 

Mitjans de comunicació 

 

Aconseguir que els joves tinguin una visió crítica amb relació a la informació provinent dels mitjans de 

comunicació; per això, calen campanyes de conscienciació al volant de la funció dels mass mèdia, el seu 

funcionament i la capacitat que tenen a l’hora de crear opinió i modificar comportaments. 

 

Implicar els joves en els mitjans de comunicació locals: com a promotors i com a usuaris d’aquests. 

 

Facilitar al jovent de Sant Feliu accés gratuït a Internet . 

 

Salut i sexualitat 

 

Cal potenciar un punt d’informació en matèria de sexualitat, reproducció, contracepció i prevenció de 

malalties de transmissió sexual. 

 

Instal·lació d’expenedors exteriors d’anticonceptius així com de xeringues esterilitzades. 

 

 

Medi ambient 

 

Realització de cursos i tallers adreçats als joves per formar monitors de medi ambient, tant de l’entorn 

natural com del medi urbà. 

 

Campanyes de conscienciació sobre la recollida selectiva com a mitjà per solucionar la problemàtica 

mediambiental de les incineradores. 

 

Consum i transport 

 

Promoure que totes les activitats que es realitzin a la ciutat, així com les associacions de comerços, 

ofereixin descomptes al jovent. 

 

Instaurar el bitllet jove per utilitzar el bus local, reduint el preu del bitllet tot beneficiant els estudiants o 

joves aturats. 



 

Antimilitarisme 

 

El govern municipal es manifestarà contrari a la creació de places d’objectors, ja que representa una 

col·laboració directa amb l’estat espanyol; així mateix, donarà suport públic als insubmissos del seu municipi 

adoptant, si cal, una resolució en el ple i posant al seu servei un grup d’advocats que els garanteixi la millor 

defensa possible sense que això els representi cap despesa. 

 

Disseny de material gràfic informatiu, que s’enviarà per correu a tots els joves que entren el lleves, sobre la 

PSS, el voluntariat i la insubmissió. 

 

 

10. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

 

Per a una bona política de promoció econòmica el que cal tenir és un model de ciutat. Fins el dia d’avui, els 

nostres governants han apostat per un model de desenvolupament especulatiu basat en la construcció 

desaforada, esgotant la capacitat de creixement dels propers anys. Aquest model no assegura la continuïtat 

del creixement econòmic perquè ha assolit el seu sostre. A més a més, crea dèficits en equipaments i serveis 

(sanitat, escoles bressol, cultura i lleure, comunicacions, seguretat ciutadana, etc), crea també desequilibris 

entre la inversió en determinats barris, i no afavoreix la integració dels nous vilatans en la activitat cultural i 

cívica de la ciutat. És un model que afavoreix els grans especuladors i els polítics malgastadors, que queden 

al·lucinats perquè els arregla el dèficit, però per als ciutadans administrats no genera més felicitat.  

 

Nosaltres entenem que hi ha un altre model per Sant Feliu. Que es pot crear habitatge sense recórrer a 

grans Plans Urbanístics, que es pot incidir en el creixement de la ciutat amb altres polítiques de 

dinamització. S’han menystingut altres aspectes que podien haver dinamitzat la ciutat i ser claus en 

l’atracció d’inversions permanents. La promoció permanent de la ciutat com a ciutat de comerç i cultura. 

 Això és el que hem d’aconseguir. Promoure la ciutat és que els nostres visitants ens coneguin, ens apreciïn, 

i no pensin de Sant Feliu la ciutat on hi ha els buròcrates sinó una ciutat on es viu feliç. 

 

Nosaltres pensem que cal capitalitzar els recursos de què disposem, les persones i el territori. 

 

Un altre aspecte és la connexió amb la xarxa de carreteres i transport públic.  

 

 

11. HISENDA 

 

L’acció des de la regidoria d’Hisenda ha de ser de rigor en la gestió i transparència en l’execució.  

Advertències per a nosaltres òbvies i que el govern actual no ha tingut en compte : 

1. Correcte elaboració i exactitud dades compte general (pressupost) 

2. Rigor pressupostari en l’elaboració i en l’execució. 

3. Equip humà en intervenció, gestió tècnica i assessorament adequat. 

4. Estudis rigorosos dels costos de manteniment d’infrastructures i serveis locals 

5. Control constant en l’execució de les obres municipals 

6. Transparència pública de tots els elements amb transcendència econòmica: pressupost, liquidacions, 

ordenances. 

Bases Política Municipal 

1. Minoració despesa sumptuària. Congelació, i reducció si cal, de dietes, recepcions, festes no populars, 

cotxes oficials, premsa, propaganda. 

2. Contenció despesa corrent 

3. Manteniment de la inversió. 

4. Prioritzar inversió en serveis mínims i bàsics 

5. Territorrialitzar la despesa 

6. Optimitar subvencions externes 

7. Redistribució i progressivitat tributària 

8. Mesura en la creació de nou patrimoni municipal 



9. Foment associacionisme, cívic, juvenil i cultural 

10. Dèficits necessaris (escoles bressol, jubilats,transport públic, 

11. Promoció econòmica 

12. Solidaritat  

 

 

12. COMERÇ 

 

Volem que Sant Feliu tingui vida. Actualment Sant Feliu és una ciutat dormitori on la majoria de la població 

té moltes de les seves relacions (laborals, lleure, culturals) fora de la ciutat aquest fet es dóna principalment 

perquè la nostra ciutat és molt pròxima a Barcelona. El nostre objectiu és que Sant Feliu tingui més vida. 

Que sigui una ciutat on tothom hi pugui realitzar les seves activitats i on es pugui trobar de tot. 

 

Aquest objectiu tan general de fer de St. Feliu una ciutat amb vida, és necessària dos grans plans 

d'intervencions des de l'Ajuntament:  

 

a) Vida cultural  

b) Activitat comercial. 

 

Un dels objectius d'ERC serà aconseguir que St.Feliu tingui un centre comercial important. Un centre 

comercial que tingui unes ramificacions que arribi a tota les zones comercials de la ciutat. Per això 

s'elaborarà un pla específic de comerç local.  

El fet de que hi hagi un centre comercial (Plaça de la vila, Carretera Laureà Miró......) Del que es tracta és d' 

aconseguir en aquesta zona i hagi una oferta moderna i de tota classe que farà que cada vegada la gent no 

vagi a comprar a Barcelona i es quedarà a la ciutat a comprar un cop consolidat aquest centre comercial. 

S'intentarà eixamplar-lo a altres zones de St. Feliu que ja tenen una alta activitat comercial.  

  

El Consell de Comerç de la Ciutat 

 

Principal òrgan consultiu de la ciutat en la planificació del comerç de la ciutat 

Se li donarà més importància augmentant la freqüència de les reunions d'aquest. 

 

Els impostos 

 

Catalunya actualment viu uns situació d’espoli fiscal, és a dir, cada anys Milions de milions de diners surten 

de Catalunya cap a Espanya i no són retornats. Això té una incidència clara en els Ajuntaments ja que les 

aportacions que fa l'estat són insuficients. Aleshores l'Ajuntament ha de posar IAE i IBI els únics impostos 

que són competència dels ajuntaments molt elevats. De totes maneres ERC creiem que gravar l'activitat 

econòmica en 375 milions a l'any 99 és excessiu.  

La nostra actuació al consistori serà: 

1- Rebaixar la llicència d'obertura 

2- Bonificacions als comerços de la ciutat que facin inversions en els seus comerços 

3- Rebaixar l'IAE 

 

Formació 

 

1- En l'actual situació competitiva és molt important la formació per tant des de l'Ajuntament mitjançant el 

centre de Formació can Maginàs es potenciaran els cursos de cara el comerç local. Sempre valorant les 

necessitats d'aquest. 

2- Mitjançant les associacions de comerciants de St. Feliu també es donarà suport als cursos. 

 

Centre de Suport 

 

Crear conforme amb el consell comerç un Centre de suport: Ajudar en campanyes, ofertes conjuntes, dotar 

de noves tecnologies el comerç, assessorar en legislació, Euro, vendes..... 

 



Grans superfícies 

 

1-No donar cap llicència d'obertura a cap centre comercial 

2-Posar el màxim coeficient a la Zona on es trobin les grans àrees comercials 

 

Seguretat 

 

1- L'Ajuntament ha d'ésser una veritable eina per fer complir les lleis sobre comerç: Horaris comercials, dies 

festius 

2- Per les dates assenyalades reforçar la vigilància als carreres de més activitat comercial: Emplaçant els 

efectius de les escoles en la vigilància del comerç 

 

Aparcaments i transport: 

 

Ampliar les places d'aparcament (casal de joves) 

Crear places d'aparcament de bicicletes 

Fomentar el bus urbà com una eina també d'anar al centre comercial 

 

 

13. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

La democràcia no és només un conjunt de normes i institucions, sinó que també un conjunt de valors i 

pràctiques quotidianes de participació que aprofundeixen i milloren el sistema.. La responsabilitat del 

ciutadà no pot reduir-se a una votació cada quatre anys. 

 

ERC opta per un canvi en la cultura política i es compromet decididament en aquest aprofundiment de la 

practica democràtica. Necessitat que ve condicionada per fenòmens nous en l’estructura social així com per 

la constatació de dèficits i disfuncions en els sistemes polítics que cal anar corregint (feblesa dels partits, 

limitacions de les llistes tancades, domini de la burocràcia, distància entre l’administració i els ciutadans). 

 

Per això la nostra proposta de participació s’ha d’encaminar cap a la corresponsabilitat de tots en les 

eleccions decisives i en el debat i diàleg en àrees específiques, fet que comporta informació i facultats de 

control, per part dels ciutadans, de l’acció municipal. 

 

Des d’ERC procurem crear i utilitzar els mecanismes adequats per : 

 

Facilitar l’accés dels ciutadans i de les entitats a la més àmplia informació sobre activitats, obres, serveis, 

programes, i documents municipals. 

Crear estructures i espais que afavoreixin la dinamització.  

Apropar la gestió municipal als ciutadans, millorant-ne l’eficàcia i promovent canals de participació directa 

de la ciutadania en la gestió de serveis i en la política municipal. 

Aquesta participació estarà prevista al ROM o aquest podrà tenir un reglament propi, i tractarà de : 

 

1. La informació Municipal 

2.. El suport a entitats i associacions 

3. Òrgans de Participació 

 

Modificar el nou reglament de participació ciutadana, de manera que el dret de proposta de referèndum 

local sigui a partir d’una petició realitzada per un percentatge del 5% del cens. 

Transparència total en la gestió municipal, fer de l’Ajuntament un lloc mes obert, aprofitar el Butlletí, per 

publicar: 

 

1. Els sous dels polítics i càrrecs de confiança  

2. Els contractes de serveis. 

3. Enviar tots els projectes d’obres a un Dipòsit de Consulta, a la Biblioteca municipal Montserrat Roig. 

 

 



14. NOVES TECNOLOGIES 

 

Sant Feliu ha d’entrar de ple en l’etapa que les noves tecnologies estan obrint i facilitar el màxim l’accés 

dels ciutadans. 

 

Cal entrar en el món de l’era digital, fer una aposta decidida per Internet i convertir l’Ajuntament en servidor, 

facilitar l’accés i promoure les pàgines web. Tenir en xarxa l’actualitat municipal, permetent l’accés a les 

entitats i associacions. 

 

Cal que les webs municipals siguin interactives i facilitin els tràmits administratius, la informació municipal, 

etc. 

Ampliar la instal·lació de terminals interactius a més espais de la ciutat, com ara el Casal de Joves. 

 

Establir controls que garanteixin la independència dels mitjans. 

 

 

15. SEGURETAT CIUTADANA 
 

Durant massa temps, les forces de l’esquerra hegemònica han estat incapaces d’articular una proposta 

pròpia en aquest àmbit, limitant-se, a les fórmules assajades tradicionalment per les formacions 

conservadores. El que cal fer és articular propostes imaginatives i en clau progressista al servei de la 

ciutadania, en el benentès que la seguretat és un component fonamental per al benestar de la col·lectivitat. 

Les funcions de les policies municipals es concentren en les matèries de trànsit urbà, de policia 

administrativa, de via pública, i de vigilància en general.  

 

Cal assegurar que la futura Caserna dels Mossos d'Esquadra, de la brigada de Tràfic, prevista pel Baix 

Llobregat s'ubiqui al nostre poble, per tant l’Ajuntament hauria de donar totes facilitats per cedir un terreny 

(podria ser al Polígon El Pla) per la construcció d’aquesta Caserna. 

 

ERC-Sant Feliu està per la plena aplicació del model policial català, es a dir: 

 

Per la plena coordinació entre els diversos cossos policials, actaulment cal una coordinació efectiva entre 

els dos cossos existens a Sant Feliu. 

 

Un cop acabat el desplegament dels Mossos d’Esquadra, mantenir aquesta coordinació. 

 

També caldria una efectiva coordinació de les policies locals. Amb Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i 

Molins de Rei. 

 

Creació d’un grup específic de la policia local per la vigilància de les zones no urbanes , per evitar els furts 

que pateixen els pagesos del nostre municipi. 

 

Cal crear un servei d’atenció a les víctimes del delicte (SAVD) 

 

Creació d’un Consell Municipal de Prevenció 

 

Sant Felliu pateix, com altres municipis del Cinturó Metropolità, un problema de violència juvenil. Caldria un 

major control d’aquestes bandes d’idelogia feixista, que s’han fet els amos de determinats espais de la 

ciutat i circulen amb total impunitat amb els seus sorollosos ciclomotors, sense respectar les mes 

elementals normes  de circulació i civisme. 

 

 

16. PROTECCIÓ CIVIL 
 

Redacció d’un pla d'emergència municipal, per preveure tot tipus de situacions catastròfiques, no habituals 

a les nostres latituds, per exemple: pluges importants, nevades, incendis, etc... 

 



Això comportaria la reelaboració i compliment estricte d’un nou pla de prevenció d’incendis, amb la 

intervenció d’un enginyer tècnic forestal, amb els següents objectius: 

 

1. Mantenir plenes les basses i dipòsits d’aigua repartits per les zones boscoses amb mes alt risc d’incendi 

que donin una certa autonomia per una primera intervenció urgent contra incendis 

 

2. Confecció de plànols detallats amb camins forestals i les rutes mes ràpides per arribar a cada sector, amb 

la situació dels dipòsits esmentats anteriorment i distribuir aquests plànols entre els organismes implicats 

(Bombers, Agrupacions de defensa forestal) 

 

3. Reforçament de les Agrupacions de Defensa Forestal, fent campanyes institucionals a favor de la 

captació de voluntaris i dotar-les econòmicament de manera suficient per tal que disposin dels mitjans 

necessaris (roba eines...), buscant ajut de patrocinadors, per poder cobrir totes les despeses. 

 

4. Fer cursos de voluntaris instruint-los en la lluita contra el foc i en el coneixement del paper que haurà de 

fer cadascú en cas d’emergència. 

 

5. Potenciar la comissió local de protecció civil, amb el batlle, regidor de governació, forces de seguretat, 

creu roja, el SEM , bombers i representants del voluntariat i sector sanitari 

 

6. Organitzar una associació de voluntaris de protecció civil al municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERC-Sant Feliu, Juny de 1999 


