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Com afecta la crisi a Sant Feliu?

Marta Lacima
Sant Feliu

Des del 2008, la crisi ha estat 
la protagonista de les notícies 
als mitjans, els pensaments 
dels ciutadans i la visió interna-
cional sobre el país. A la nostra 
ciutat, les dades del darrer mes 
diuen que 3.607 santfeliuencs 
estan a l’atur, el que significa 
un 15,8% de la població de la 
ciutat, percentatge que està per 
sota del Baix Llobregat (16,2), 
però per sobre de la mitjana de 
Catalunya (15.6%). Una situació 
que està fent que Ajuntament, 
moviments socials i ciutadania 
en general es moguin per tal de 
pal•liar, en la mesura que sigui 
possible.

La majoria d’atesos per 
serveis socials són de na-
cionalitat espanyola 

Amb les retallades a la Gene-
ralitat i les que el Govern cata-
là està fent en les partides als 
ajuntaments, el més previsible 
era una retallada també en els 
serveis socials a Sant Feliu. Tot 
i així, des de l’Ajuntament ex-
pliquen que es treballa per no 
haver de deixar els ciutadans 
sense serveis bàsics, que els 

permeten tirar endavant de la 
millor manera possible, tot i 
les dificultats que la situació 
actual suposa per a moltes fa-
mílies. 

Les partides més afectades 
per les retallades del Govern 
són les següents: l’àmbit socio-

i que també és molt necessari, 
si s’ha de retallar, es deixarà 
de fer alguna inversió a nivell 
urbanístic, no a nivell de perso-
nes”. La partida d’urgències so-
cials, que van començar en la le-
gislatura anterior amb 120.000 
euros, compta actualment amb 
un pressupost de 200.000. 

Durant l’any 2012, es van fer 
des de Serveis Socials 6.629 
entrevistes i 336 visites a do-
micilis. En total, es van atendre 
3.722 persones i 2.423 famí-
lies. Una de les coses que crida 
l’atenció al respecte d’això és 
el fet que un 82,4% dels atesos 
eren de nacionalitat espanyo-
la, mentre que només un 17,6% 
eren estrangers, fet que modifi-
ca la tendència dels anys ante-
riors. 

En aquest sentit, també des 
de l’oposició es pensa en les 
persones. Sergi Jiménez, del 
Partit Popular, coincideix amb 
la necessitat de retallar en des-
pesa urbanística: “L’Ajuntament 
està fent un gran esforç, però jo 
baixaria moltes inversions, com 
la remodelació de la Plaça Cata-
lunya. Es tracta de fer el mínim 
en inversions i arranjaments 
i donar-ho a les persones”. En 

el mateix sentit es posiciona 
Lourdes Borrell, al capdavant 
del PSC, que assegura que des 
del Partit Socialista “critiquem 
la despesa que hi ha en la plaça 
davant de l’ambulatori, a la 
Rambla Marquesa Castellbell, 
on s’han gastat més de 400.000 

d’haver a tot el país”. De totes 
maneres, Rosa Maria Martí 
destaca el fet que inicialment 
l’ajuntament no tenia la infor-
mació necessària sobre aquests 
casos “perquè moltes vegades 
la gent per por, per vergonya o 
per desconeixement, no venia a 
serveis socials a dir-nos quina 
era la situació”. És per això que 
des del consistori s’ha arribat 
a un conveni amb els procu-
radors, “que són els primers 
que reben aquests casos” i s’ha 
definit la figura d’un media-
dor entre el banc i la persona 
desnonada per tal que es pugui 
arribar a un acord que no deixi 
el ciutadà al carrer. 

Els ciutadans santfeliuencs 
s’han mobilitzat ràpidament 
i s’ha creat un grup de suport 
a la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca a la nostra ciutat, 
que es reuneix cada dijous 
al centre polivalent Falguera. 
Des de la PAH s’està donant 
suport individual a persones 
afectades. Durant el passat ple 
municipal de juny, la PAH va 
presentar una moció en la què 
l’Ajuntament ha aprovat donar 
suport als afectats, oferir un 
parc d’habitatge amb lloguer 
social a la ciutat i elaborar un 

NO RETALLEN SERVEIS SOCIALS

“Tenim molt clar 
que si hem de treure 
d’algun lloc, serà abans 
d’asfaltar un carrer”

Imatge del Banc d’aliments, situat al Barri Falguera / MARC RIUS

CRÍTIQUES DES DE L’OPOSICIÓ

“Cal ajustar taxes i 
impostos. S’ha apujat 
l’IBI i ja no podem ni 
casar-nos gratis”

Parlem amb representants polítics, amb serveis so-
cials i inicatives solidàries com el Banc d’Aliments 
o el rober 

sanitari, les escoles bressol -on 
l’aportació per nen ha descendit 
de 1.800 euros a 875-  i les aju-
des a les famílies amb perso-
nes dependents. També s’ha fet 
una revisió d’aquelles persones 
que cobraven la renda mínima 
d’inserció, i se n’han reduït els 
beneficiaris. Davant aquesta 
situació, l’Ajuntament de Sant 
Feliu ha decidit augmentar les 
partides de serveis socials. En 
aquest sentit, la regidora de Ser-
veis Socials, Rosa Maria Martí, 
assegura que a l’Ajuntament 
“tenim molt clar que si hem de 
treure d’algun lloc ho traurem 
abans d’asfaltar un carrer. Tot 

euros”. La política fiscal de 
l’actual equip de govern és una 
de les altres crítiques de la por-
taveu del PSC: “Cal ajustar taxes 
i impostos. Aquest any s’ha pu-
jat l’IBI i, fins i tot, un ja no es 
pot casar gratis en aquest po-
ble”.  

Una altra de les pràctiques 
que més preocupa darrerament 
a la població, i de la qual més 
ressò se n’han fet els mitjans, 
són els desnonaments. La regi-
dora Rosa Maria Martí assegura 
que a Sant Feliu n’hi ha i n’hi 
hagut, però “no n’hi ha tants 
com semblaria que n’hi hauria 
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I si parlem de nens, on millor es poden veure els efectes de les reta-
llades és a les escoles públiques de Sant Feliu. Les retallades en, per 
exemple, les beques menjador, són un fet, i les escoles hi fan front 
de la millor manera que poden. A l’Escola Gaudí, ens explica la seva 
directora, Judith Flòs, que hi ha endarreriments a l’hora de cobrar les 
beques menjador atorgades pel Consell Comarcal, tot i que inicial-
ment funcionaven bé. Però destaca que “de cara a les famílies, no 
han de fer front a la manca de diners que arriben”, ja que l’AMPA de 
l’escola va crear un fons des del qual es fa front a la manca d’aquests 
ingressos. Tot i així, la directora destaca que el seu és un cas espe-
cial, ja que el fet de tenir l’escola bressol Fàbregas al costat feia que 
poguessin compartir certs recursos. 

Per la seva banda, la directora de l’escola Pau Vila, Pilar Ruiz, ha 
assegurat que aquestes retallades els han afectat molt i “fem el que 
podem”. A l’escola Salvador Espriu, la directora Mercè Sacristan as-
segura que “amb la crisi, hi ha cada vegada més gent que necessita 
beques i l’aportació és més petita. De cara a l’any que ve, per exem-
ple, no es convocarà una beca de llibres que enguany rebien 77 fa-

mílies. Destaca, però, algunes ajudes de l’Ajuntament per a sortides 
escolars a aquells nens que no hi podrien anar sense aquest suport. 
Finalment, l’AMPA de l’Escola Salvador Espriu ha creat una Comissió 
anticrisi, que està buscant idees per fer front a aquestes retallades, 
com la presentació en algun concurs o la possibilitat de fer dona-
cions a la mateixa AMPA. A més, existeix una comissió antiretallades 
conjunta de les AMPES Arquitecte Gaudí, Nadal i Salvador Espriu.

Les directores de les tres escoles han volgut destacar, per sobre de 
tot, que l’Ajuntament “està donant ajuda a casos extrems”. Però què 
és un cas extrem? Segons la regidora de Serveis Socials, es tracta 
d’aquells casos en què els pares no es poden fer càrrec de l’àpat del 
migdia del seu fill. “El barem està en persones que realment tenen 
molts problemes econòmics”, afirma Rosa Mari Martí, que defensa 
la iniciativa perquè així “assegures que aquella criatura mengi com 
a mínim un àpat saludable i en bones condicions”. Aquests són ajuts 
d’urgències socials, que es donen a persones amb problemes pun-
tuals, tant a les escoles públiques de Sant Feliu, com a les concer-
tades. 

Les escoles públiques pateixen retallades

cens dels llançaments hipo-
tecaris de primers habitatges 
en processos de desnonament.  
Càritas a Sant Feliu també ha 
estat treballant en aquest àmbit 
donant suport a persones afec-
tades per la hipoteca. 

Els plans d’ocupació, una 
manera de pal•liar l’atur 

Amb més de 3.700 persones 
aturades a la ciutat, l’Ajuntament 
de Sant Feliu està duent a terme, 
des del passat mes d’octubre, 
una sèrie de plans d’ocupació 
que s’allargaran fins a finals 
d’aquest maig. En ells hi par-
ticipen 16 persones de perfils 
diferents. Són plans que es 
plantegen i es duen a terme en 
funció del perfil de les persones 
que necessiten prendre-hi part. 
Així, la regidora de Promo-
ció Econòmica i Comerç, Cinta 
Daudé, explica que “dissenyem 
els projectes envers el perfil 
professional de les persones 
en exclusió social”. Respecte a 
aquests perfils, Daudé assegura 
que “les persones no qualifica-
des són les que més pateixen. I 

Lourdes Borrell critica 
que “ja existia una tau-
la cívica impulsada pel 
PSC, que es reunia cada 
3 mesos i funcionava 
com a observatori i era 
un model per a altres 
poblacions. Quan tens 
una cosa que funciona, 
en tot cas amplia-la, 
però no són moments 
de desmuntar coses 
que funcionen”. 

Una de les darreres 
iniciatives que s’han 
dut a terme des de la 
Regidoria de Promoció 
Econòmica és el fet que 
a partir d’enguany, to-
tes aquelles empreses 
concessionàries que es 
presentin a concurs a 
l’Ajuntament, quan ne-
cessitin augmentar la 
seva plantilla, tindran 
l’obligació de contrac-
tar persones residents 
a Sant Feliu. 

En temps de crisi, 

famílies podien anar a buscar roba, 
però el canvi d’ubicació va fer que 
ambdues iniciatives funcionin, ac-
tualment, de forma paral•lela. Àn-
gels Prats, una de les cinc voluntàries 
d’aquest espai, destaca precisament 
que “canviem i canviarem segons 
les necessitats que vagin sorgint”. I 
moltes d’aquestes necessitats, així 
com els canvis en els participants en 
l’espai infantil sorgeixen, justament, 
per la crisi econòmica: recentment 
han notat un descens en la presència 
de dones llatinoamericanes a l’espai 
infantil. “Elles tenen la xarxa social al 
seu país, però les àrabs acostumen 
a tenir tota la família aquí”, afirma 
l’Àngels Prats.  

I és que si hi ha alguna cosa 
que encara no s’ha aconseguit, 
és la presència d’autòctons en 
l’Espai infantil i en el rober, 
ja que, en molts casos, torna 
a sorgir aquest component de 
“vergonya” que els fa enrere: 
“Al banc d’aliments es nota 
més perquè de la roba en pots 
prescindir, però del menjar no”, 
conclou l’Àngels.

Precisament el Banc 
d’Aliments és l’altra iniciativa, 
vinculada tant a Càritas com 

a la Creu Roja, que ofereix un 
gran servei social als habitants 
de Sant Feliu. Creat al 1997, i 
amb dues seus a Sant Feliu (una 
a la parròquia Sant Llorenç i 
l’altra al barri Falguera) funcio-
na gràcies a les aportacions de 
la Creu Roja, de l’Ajuntament i 
de la societat santfeliuenca. Tal 
com ens havien avisat a l’Espai 
Infantil, Teresa Ollé, una de les 
voluntàries al banc d’Aliments 
situat al barri Falguera, destaca 
que “abans hi havia més immi-
grants, però ara n’hi ha tants 
d’aquí com de fora. Moltes ma-
res joves, separades,  amb nenes 
petits” seria el perfil dels bene-
ficiaris del Banc d’Aliments. 

Qualsevol persona que vul-
gui obtenir l’ajuda del Banc 
d’Aliments ha de passar 
abans pels Serveis Socials de 
l’ajuntament, on ha de demos-
trar els requisits necessaris 
per tal de poder rebre l’ajuda, 
que anirà en funció dels mem-
bres de la família, i no dels in-
gressos totals que entrin a ca-
sa. A més de l’ajuda de 15.000 
euros que reben anualment 
de l’Ajuntament i d’una gran 
aportació de la Creu Roja, que 

permet mantenir la iniciativa 
en marxa, Teresa Ollé desta-
ca també l’ajuda de la societat: 
“Per exemple, l’equip de futbol 
dels Pajaritos (Peña Recreativa 
de Sant Feliu de Llobregat) ens 
van fer una gran recol•lecció 
d’aliments per Setmana Santa. 
També ens en van donar molts 
per Nadal i ens han dit que en 
tindrem una altra abans de 
l’estiu”. Qualsevol nen que hi 
anés a jugar, havia de portar 
un aliment, explica orgullosa 
la Teresa. Tant ella com l’Àngels 
Prats asseguren que “és curiós, 
però amb la crisi, la gent és 
molt més solidària”. 

La darrera iniciativa que cal 
destacar és la presència a Sant 
Feliu d’un menjador social, que 
ofereix un àpat diari a aquelles 
persones que estan passant per 
dificultats econòmiques. Es 
tracta d’un recurs temporal que 
l’any passat es va obrir també 
a persones joves afectades per 
aquesta crisi econòmica. En to-
tal, el 2012, va atendre 38 per-
sones. 

MESURES PER MILLORAR L’OCUPACIÓ

Els plans d’ocupació es 
dissenyen “envers el 
perfil professional de les 
persones en exclusió” 

LES EMPRESES A SANT FELIU

“No ha d’existir un 
divorci entre el teixit 
industrial d’una ciutat i 
la ciutadania o l’equip 
de govern

La Plataforma d¡Afectats per la Hipoteca ha dut a terme diverses accions en els darrers mesos / MARC RIUS

LA INDÚSTRIA A LA CIUTAT

El teixit industrial a 
Sant Feliu aposta 
per “la innovació, les 
noves tecnologies i la 
internacionalització”

ara, persones que havien treba-
llat en una FP o en treball qua-
lificat, ho noten. La crisi ha fet 
sorgir nous col•lectius en risc”. 

L’altra cara de l’atur són les 
empreses. Respecte a aquest fet, 
Cinta Daudé defensa que “no 
ha d’existir un divorci entre el 
teixit industrial d’una ciutat i la 
ciutadania o l’equip de govern”. 
Del teixit industrial de la ciutat, 
Daudé en destaca  una “aposta 
per la innovació, les noves tec-
nologies, la internacionalització 
dels productes i la investigació”. 
És per això que l’Ajuntament ha 
decidit impulsar una mesa per 
al desenvolupament econòmic 
i la cohesió social, un espai 
d’atenció a les empreses i un se-
guit de visites a diverses empre-
ses presents a Sant Feliu, que 
la regidora fa acompanyada de 
l’alcalde cada divendres. Aques-
tes mesures estan dirigides a 
“crear una ocupació estable i de 
qualitat; no volem crear ocupa-
ció per crear ocupació”. Respec-
te a una d’aquestes mesures, la 
mesa per al desenvolupament, 

augmenta la solidaritat 
Càritas ha posat en marxa 

a Sant Feliu diverses iniciati-
ves per tal d’ajudar a aquells 
que més ho necessiten. Tot i 
que moltes d’aquestes ja fun-
cionaven abans que el 2008 es 
comencés a parlar de crisi, en 
els darrers anys s’han fet im-
prescindibles.  Parlem, entre 
d’altres, de l’Espai infantil i del 
Banc d’Aliments. 

El primer té la seu en la Pa-
rròquia Sant Joan Baptista, al 
Carrer Sagrament, del barri 
de la Salut. Cinc voluntàries 
s’encarreguen d’ajudar aquelles 
famílies amb fills petits i pro-
blemes econòmics, oferint-los 
un gran espai amb tot el ne-
cessari per a que els petits de 
la família passin una bona es-
tona. Joguines ordenades per 
edat, espai per a que les mares 
tinguin cura dels nadons, i una 
gran taula on celebrar aniversa-
ris i conversar amb les mares 
constitueixen aquest gran espai 
on els nens poden actuar com a 
tals i oblidar qualsevol proble-
ma.

Abans, aquesta iniciativa anava de 
la mà amb la del rober, on aquestes 


