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QUÈ VOLEM QUE PASSI A SANT FELIU ELS PROPERS 

QUATRE ANYS? 

En síntesi, el programa electoral amb què volem guanyar les eleccions de maig de 

2019 es resumeix en una sola frase, i es desplega i concreta en el document que 

teniu entre mans: 

En Comú Podem... millorar la vida de les persones i millorar Sant Feliu, amb un 

govern eficaç i transparent. 

Coincidint amb els 40 anys de la recuperació de la democràcia local, ens considerem 

hereus dels companys i les companyes del PSUC primer, i d’Iniciativa i Esquerra 

Unida després, que han permès que Sant Feliu sigui un referent en polítiques 

socials, ambientals, culturals i de gestió pública.  Però, en ple segle XXI i des de 

Sant Feliu en Comú i Podem, creiem que cal fer noves passes, en nous temps i amb 

un nou projecte polític, per avançar més decididament en aquesta mateixa direcció. 

El nostre programa posa l’accent en els drets socials, l’ecologisme i el feminisme, 

i es basa de manera molt clara en l’interès general i el bé comú, posant a les 

persones al centre de totes les polítiques, una ciutat humana on la paraula 

democràcia té tot el seu sentit.  

Hem governat i governarem per a tothom. Amb una sensibilitat especial i prioritària 

als sectors de la classe treballadora que menys recursos i possibilitats té en aquest 

moment de la història. Per això el nostre programa electoral comença parlant de les 

persones i, en concret, de la lluita contra la desigualtat, el feminisme i contra el 

patriarcat, el dret a l’habitatge, d’ocupació, d’educació, de cultura, i de drets de 

ciutadania. Polítiques de cohesió social, i al temps que promoguin un canvi cultural 

imprescindible per avançar en la direcció d’un canvi social, ambiental, econòmic i 

polític. Volem un Sant Feliu on cada persona, sigui quina sigui la seva 

circumstància, pugui tirar endavant de manera autònoma el seu projecte de vida. 

La  situació política  que viu la societat catalana, amb  el procés independentista i la 

repressió de l’Estat, ha generat ferides importants. Sant Feliu en Comú Podem  

continuarem treballant  per mantenir la unitat de la societat santfeliuenca es pensi el 

que es pensi, es voti el que es voti.  

Sant Feliu en Comú Podem som una força de trobada de diferents sensibilitats, i la 

més ben situada per evitar cap fractura social i per treballar per tothom, parli la 

llengua que parli, visqui al barri que visqui. Serem garants d’una actitud oberta i 

equilibrada que eviti la confrontació a la societat, i sempre defensarem una solució 

política i dialogada, basada en l’acord d’amplies majories socials i politiques, i en 

l’expressió democràtica de la ciutadania. Catalunya és una nació sobirana i, com a 

tal, ha de tenir dret a construir el seu futur.  
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La nostra ciutat és equilibrada en espai públic i equipaments en tots els barris. I 

volem que continuï sent així. El soterrament de les vies del tren ofereix noves 

oportunitats per al nou Sant Feliu que sorgirà damunt les vies. Hem liderat la 

reivindicació d’un finançament just i la planificació de la ciutat que volem, i ara hem 

de liderar l’impuls i el seguiment de les obres i el disseny de la ciutat de 2030. I tot, 

sense deixar d’atendre els carrers, les places, els parcs i els equipaments que tenim: 

ben mantinguts, ben nets, ben vius, per a tothom. La perspectiva verda i ambiental 

serà clau en la gestió municipals dels propers anys: reptes claus en energia, en 

residus, en aigua o una mobilitat sostenible, per als quals ningú millor que Sant 

Feliu en Comú Podem estem més ben preparats, tot garantint la decisió 

democràtica sobre els afers comuns. 

Finalment, en tant que simples representants de la ciutadania, les nostres 

candidates i candidats gestionaran, com han fet sempre, des de la integritat personal 

i institucional, amb eficàcia i la transparència en la gestió econòmica i amb respecte 

en l’atenció de les persones. Governarem amb les persones al centre de la política, 

però també al centre de la gestió quotidiana, a on la política s’escrigui en comú amb: 

participació, col·laboració, govern obert. 

Soterrament i habitatge social seran els principals accents del nostre programa. 

Però tot ell està marcat per una voluntat molt clara, que les nostres companyes i 

companys representen molt bé, i la Lídia Muñoz com a candidata, pot liderar com 

ningú: un sol poble de 45.000 persones amb els mateixos drets, deures i 

oportunitats, en una sola ciutat amb un espai públic d’alta vida i qualitat a tots 

els seus parcs, tots els seus carrers i totes les seves places. 
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UNA MIRADA GLOBAL: EL MANIFEST DE SANT FELIU 

EN COMÚ. 

Canviant Sant Feliu des de la implicació ciutadana 

Sant Feliu en Comú vol treballar per consolidar, aprofundir i propiciar un salt 

endavant d’aquest projecte il·lusionant arreu del territori. Cal impulsar una tasca que 

incorpori a molta gent, en un projecte que sigui ric, divers, que sigui motor de millora 

de la ciutat, amb capacitat d’anàlisi i de proposta, capaç d’elaborar un programa 

rupturista, ecologista i feminista, que esdevingui referent de polítiques d’esquerra per 

sumar a l’eina de transformació social i de treball que representa Catalunya en 

Comú. 

Davant del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat, sabem que les solucions només 

poden ser polítiques. Concebem la sobirania en plural com la capacitat que tenim, 

com a ciutadans i ciutadanes constituïts en comunitat política, per decidir 

democràtica i col·lectivament sobre els afers comuns; és dir, sobre el nostre futur 

col·lectiu i sobre tot allò que afecta a la nostra comunitat. Catalunya és una nació 

sobirana i, com a tal, ha de tenir ple dret a construir el seu futur i la seva relació amb 

d’altres pobles. 

Avui sabem millor que mai –i els atacs que estem rebent els ajuntaments del canvi i 

l’autonomia i finançament municipal així ens ho recorden- que la construcció d’un 

projecte de transformació social com el que defensem des de Catalunya en Comú ha 

de tenir el seu fonament en l’espai local. En polítiques i estratègies municipals que 

construeixin cohesió social, i al temps promoguin un canvi cultural imprescindible per 

avançar en la direcció d’un canvi social, econòmic i polític; i fer-ho des de baix, des 

de la base, des de la ciutadania i les organitzacions i moviments socials de tota 

mena alineades amb aquest objectiu. 

Sant Feliu es troba davant d’una fita històrica degut a la transformació urbana i social 

que representarà el soterrament de les vies del tren, pel que tanta gent ha batallat 

durant tant de temps fins a aconseguir-ho. 

Una fita que també és un gran repte que derivarà en canvis molt de fons en la ciutat 

que coneixem. Canvis que s’han de plantejar com una oportunitat per un gran 

consens ciutadà, al que s’ha d’arribar des de la suma i l’aportació de totes les 

mirades i les opcions que hi ha a la ciutat. 

La prioritat de Sant Feliu en Comú és treballar per a que la nova ciutat que ha de 

propiciar el soterrament, reforci la ciutat cohesionadora, justa, activa, equilibrada, 

segura, i amb identitat pròpia que volem. 
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Per això, tenim l’obligació política i la responsabilitat històrica d’eixamplar la base 

social del nostre projecte polític, i d’oferir cobertura, suport i el treball col·laboratiu a 

les iniciatives ciutadanes que treballen en la mateixa línia. 

En definitiva, hem d’estrènyer els vincles d’una aliança política i ciutadana per a 

construir un projecte comú de transformació i canvi, tot aprofundint l’estratègia per 

bastir la conformació d’un nou bloc històric de transformació local. 

Volem que el projecte de Sant Feliu en Comú sigui un espai identificable amb el 

projecte de CatComú arreu del territori. Des d’aquesta perspectiva, Sant Feliu en 

Comú vol donar forma a un programa i a una candidatura que es basi en: 

1. Primer, les persones. 

Posem en el centre de la política els drets de les persones i la justícia social. Treball, 

dret a l’habitatge, equitat, drets socials, salut pública, educació pública a una Ciutat 

Educadora, cultura, i bé comú. En definitiva, la vida de les persones, la garantia dels 

drets de la ciutadania, l’accés als serveis públics, la igualtat i la justícia, han d’estar 

al centre de les polítiques municipals. 

2. Rescat Social. 

La crisi no ha acabat per la immensa majoria de la gent i ens ha deixat un panorama 

de desigualtats que cal revertir. Sens dubte hem de posar l’accent en les polítiques 

que ajudin a revertir les situacions de vulnerabilitat de les famílies. 

3. L’habitatge és un dret, no un luxe. 

Des de l’ajuntament treballarem per garantir aquest dret amb a través de l’eina del 

Pla d’Habitatge, que sens dubte caldrà ampliar i fer arribar a la inciativa privada, tant 

empresarial com social i cooperativista. El soterrament és una gran oportunitat per 

fer un salt endavant en habitatge públic, mitjançant una planificació no especulativa i 

que posi a les persones al centre. 

4. Un Sant Feliu per a una economia i ecologia basada en 

el bé comú. 

Volem un ajuntament que col·labori encara més amb la ciutadania per innovar en la 

democratització de l’economia i la preservació del medi, tot protegint l’herència que 

ha de quedar per a les generacions futures. Volem impulsar i aprofundir en 

l’economia social i solidària, la gestió col·lectiva dels béns comuns, un nou model 

energètic i de mobilitat, la dinamització de l’economia, la innovació i la generació 

d’oportunitats. 

5. Una administració pública eficient, honesta, transparent 

i oberta. 
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Tot avançant en la recuperació de la gestió pública dels serveis públics per als seus 

titulars, la ciutadania; aprofundim en el bé comú. Una administració que treballi 

prioritzant les polítiques de transparència i rendiment de comptes per facilitar el 

control ciutadà, la participació i la col·laboració en una administració oberta a la 

intel·ligència col·lectiva. 

6. Construirem plegades el Sant Feliu de 2030. 

Davant el repte que suposa el soterrament de les vies del tren, des de Sant Feliu en 

Comú volem que la configuració de la nova ciutat passi per la construcció d’un nou 

eix ciutadà, amb una mobilitat sostenible, on l’habitatge i l’escola pública tinguin un 

paper protagonista, amb zones verdes i equipaments, de gaudi per a tota la 

ciutadania. 

7. Sense les dones, no hi ha municipalisme transformador 

ni una societat justa. 

Treballarem amb una candidatura plenament feminista, un govern que deixi 

constància de la necessitat d’igualtat, i una agenda política que treballi de manera 

transversal en totes les àrees. Volem una ciutat de Sant Feliu que estigui a l’alçada 

d’aquests reptes, encara amb més justícia de gènere, en l’urbanisme, en els 

pressupostos, en les polítiques socials i en les maneres de funcionar. 

8. Candidatures àmplies de ciutadania compromesa. 

Ens ajuntem persones, ciutadania compromesa amb Sant Feliu i que comparteix 

objectius comuns. Venim de diferents partits, col·lectius, associacions i grups, de les 

places, de casa… i sumem forces per transformar la realitat des de totes les 

diversitats personals, sexuals i afectives, de manera visible, mitjançant 

l’apoderament ciutadà, amb la voluntat de representar la majoria. Volem construir 

consens per avançar juntes. Afrontem els diversos punts de vista i interessos d’una 

candidatura oberta i participativa des de la col·laboració, la deliberació per a 

l’enteniment i la cerca de les millors solucions que ens puguin aplegar a totes per 

avançar en els objectius comuns. 

9. Volem construir un projecte amb organització 

horitzontal, i obertes a la ciutadania. 

Una proposta horitzontal, participativa, oberta i eficient. Promovem mètodes de 

treball que facilitin i facin efectiu aquest treball en obert, no jeràrquic i que permeti la 

conciliació. I evitem la dependència econòmica de les entitats financeres. El 

programa electoral, les llistes de les candidatures, les grans decisions municipals, 

les hem de decidir amb la ciutadania. 
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10. Volem guanyar, per transformar encara més les 

realitats de Sant Feliu. 

De la nostra Roses de Llobregat. Tot combatent els privilegis, el clientelisme i les 

desigualtats, recuperant la Memòria Històrica, però sobretot, volem guanyar per a 

que l’Ajuntament estigui al servei de les persones i del bé comú. 
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A. LES PERSONES. Polítiques socials per al bé comú 
Des de Sant Feliu en Comú Podem volem posar en el centre de la política els drets 

de les persones i la justícia social.  

Totes les ciutadanes i ciutadans, sigui quines siguin la seva situació o les seves 

circumstàncies, han de tenir les seves necessitats bàsiques cobertes i poder 

desenvolupar el seu projecte vital amb autonomia i dignitat. Sant Feliu s'ha convertit 

en una de les ciutats de l'estat amb major despesa social per habitant i disposa d’un 

pressupost obert adaptat a les noves demandes i necessitats que sorgeixin. Ara cal 

també seguir treballant perquè el dret a l’habitatge estigui garantit i la ciutat pugui 

donar resposta a les necessitats actuals d’emergència habitacional, així com també 

continuar treballant per combatre la pobresa energètica.  

Cal fer efectiva la inclusió social, entesa com a igualtat entre homes i dones, entre 

joves i gent gran, que integri la diversitat, garanteixi una vida independent de les 

persones amb divesitat funcional i eradiqui la pobresa infantil i atengui els col·lectius 

més vulnerables. Per a això cal continuar desenvolupant polítiques que potenciïn 

l’acció comunitària com a motor de canvi. 

Els drets de ciutadania són fonamentals per poder participar en la comunitat, 

treballar per millorar-la i contribuir, així, a fer de Sant Feliu una ciutat més 

cohesionada i integradora. SFeCP estem treballant des de fa temps en construir una 

ciutat educadora on l’educació i la cultura són els eixos fonamentals; volem seguir 

treballant per un model de ciutat acollidora perquè tothom pugui arrelar-se en ella i 

volem avançar vers una ciutat feminista i compromesa amb la igualtat de gènere per 

reivindicar una societat més justa. 

Sant Feliu compta amb un teixit social molt compromès. Això ha fet que tinguem una 

ciutat  molt activa i dinàmica i amb una magnitud d’activitat ciutadana única que 

fomenta la cohesió social. També és molt important garantir que totes les persones 

puguin accedir a tots els serveis municipals en igualtat d’oportunitats. Per SFeCP és 

imprescindible que els serveis municipals estiguin a l'abast de tothom i que el preu 

del servei no sigui una barrera d’accés. Fa vuit anys que, des de l’Ajuntament, es va 

impulsar la tarifació social per adequar el preu dels serveis a la capacitat econòmica 

de les famílies i persones soles, de tal manera que permet desenvolupar un model 

de serveis públics més equitatiu i que compleix i potencia el seu caràcter social.  

 

A.1. Combatre les desigualtats, pal·liar els efectes de la crisi. 
La crisi econòmica ha deixat una petjada difícil d’esborrar; l’augment de l’atur, la 

precarietat i les situacions de vulnerabilitat social. Aquesta situació s’ha agreujat com 

a conseqüència de les polítiques d’austeritat i les retallades en recursos i eines, que 

ens han obligat a fer front a les emergències socials, des de l’Ajuntament, gairebé en 

solitari, sense pràcticament suport de les altres administracions de l’Estat i la 
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Generalitat.  Sant Feliu en Comú Podem ha liderat, des de fa vuit any, les polítiques 

per l’equitat i contra l’exclusió social i la pobresa i unes polítiques que afavoreixen la 

integració en la diversitat per combatre tot tipus de segregació o exclusió. Volem 

seguir treballant per tenir uns serveis socials universals, més pròxims, de qualitat i 

que permetin a les persones emancipar-se i ser autònomes, dedicant més atenció i 

esforços als col·lectius de més risc.  

 

A.1.1. Pla de rescat social: vida digna per a tothom a Sant Feliu. 
o Continuar desplegant el Pla de Rescat Social, com a eina de prevenció i de 

combat de la cronificació de la pobresa i com a eina de garantia d’igualtat 

d’oportunitats:  

o Adequar la dotació efectiva de personal de Serveis Socials a les necessitats 

actuals de la ciutadania. 

o Prioritzar el desplegament del conveni amb Càritas per a la garantia 

d’alimentació fresca per a persones vulnerables i ampliar a productes 

d’higiene de primera necessitat i a productes específics per a la petita 

infància. 

o Desplegar una prova pilot d’aprofitament d’excedents alimentaris dels 

menjadors escolars per tal de reaprofitar-los per a garantir àpats de qualitat a 

aquelles persones en situació de vulnerabilitat. 

o Mantenir el suport i l’acompanyament a les famílies i persones soles davant 

situacions de vulnerabilitat. 

o Exigir a la Generalitat el compliment de la Llei 24/2015, que ha de permetre el 

dret a l’habitatge i la garantia dels subministraments bàsics.. 

o Exigir a la Generalitat de Catalunya que faci efectiva la Renda Garantida de 

Ciutadania per a garantir el mínim vital a totes les persones. 

o Exigir a la Generalitat de Catalunya que aporti a les administracions locals 

més recursos per al desplegament de la Llei de Dependència per poder 

ampliar i millorar els serveis del SAD (Serveis d’Atenció Domiciliària) i garantir 

així una vida digna a totes les persones amb dependència. 

o Reforçar i ampliar les comissions socials a tots els centres educatius de la 

ciutat per tal de fer la detecció de situacions de risc dels infants i joves i el 

seguiment acurat de tots els agents educatius i socials del municipi. 
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A.1.2. Tarifació social: el preu no pot ser una barrera econòmica. 
o Incorporar la tarifació social al nou plec de clàusules vinculat a l’ampliació del 

Complex de Piscines. 

o Incorporar la tarifació social als casals d’estiu de les escoles bressol 

municipals, durant el mes de juliol, o a la posible ampliació del servei escolar 

durant aquest periode. 

o Ampliar la tarifació social a nous serveis municipals que tinguin associat un 

preu públic. 

o Revisar els criteris tècnics i econòmics per millorar la gestió. 

 

A.1.3. Detecció i lluita contra les desigualtats en la infància. 
o Mantenir el programa complementari de beques menjador, assumint les 

peticions de beques de les comissions socials de centre que denegui la 

Generalitat. 

o Beques per a activitats extraescolars, esportives i de lleure  

o Mantenir els ajuts a les famílies per fer front a les despeses de sortides 

escolars i d’adquisició de llibres de text o de material didàctic.  

o Prevenir l’absentisme escolar a partir del treball conjunt entre els Serveis 

Socials i escoles i instituts. 

o Exigir a la Generalitat de Catalunya la dotació de menjadors escolars a la 

secundària i la dotació de les beques menjador en aquesta etapa. 

o Ampliar el projecte de menjador i acompanyament escolar a adolescents i 

joves. 

 

A.1.4. Detecció i lluita contra les desigualtats en la gent gran. 
o Desenvolupar el programa “Estem amb tu”  per a la detecció de persones més 

grans de 80 anys que viuen soles i es troben en situació de vulnerabilitat.  

o Continuarem apostant pels ajuts a domicili, amb l’objectiu que les persones puguin 

viure el major temps posible a la seva llar 

o Treballarem per garantir una atenció integrada amb els Serveis de salut 
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A.1.5. Detecció i lluita contra les desigualtats en les persones amb 

discapacitat i/o amb Diversitat funcional 
 

o Mantenir els suports especialitzats i l’acompanyament a les entitats locals per 

tal de que esdevinguin entitats inclusives, especialment pel que fa ala inclusió 

d’infants i joves. 

o Mantenir el compromís amb les entitats de suport a les persones amb Diversitat 
funcional i a les seves famílies. 

 
o Continuar donant suport a l’aula especialitzada per a infants de 0 a 6 anys  amb 

pluridiscapacitat a l’escola bressol municipal Tambor i facilitar la creació d’un projecte 
de respir per a les famílies d’aquests infants. 

 
o Instal·lació de contenidors de recollida de residus adaptats per a persones amb 

mobilitat reduïda. 
 

A.2. Prioritzar el dret a l’habitatge. 
Per poder garantir una vida digna a tothom cal garantir, entre d’altres, un habitatge. 

Hem treballat intensament durant aquest mandat per implementar una política 

d’habitatge que atengui la situació actual d’emergència i que actuï sobre les causes 

concretes que impedeixen accedir a una llar. L’objectiu principal és facilitar aquest 

accés a les persones i famílies, tot prioritzant habitatge de lloguer social i assequible, 

i habitatges dotacionals per a gent gran i persones amb discapacitat. Per 

generalitzar aquest dret cal canviar el model actual especulatiu que veu en la 

vivenda un bé de  luxe i d’inversió,  quan és un bé de primera necessitat.  

A.2.1. Desenvolupament del Pla d’Habitatge 
o Desenvolupar el Pla d’habitatge, aprovat per l’Ajuntament, que ens dota d’una 

política pública ambiciosa en la garantia d’aquest dret en sentit general, sigui 

quina sigui condicions i edats.  

o Priorització de les promocions d’habitatge de lloguer social a màxims. 

o Informar de les promocions que entraran en funcionament en el mandat. 

o Participació activa a Habitatge Metropolis Barcelona (HMB), l’empresa pública 

creada per l’Area Metropolitana de Barcelona per gestionar les polítiques 

d’habitatge dels 36 municipis de l’Àrea.  

o Constitució de la Taula d’Emergència habitacional i contra la pobresa 

energètica, que agrupi tots els agents implicats o sensibilitzats per la 

ciutadania que ha perdut o té el risc de perdre el seu habitatge, o que viu en 

situació o risc de pobresa energètica. 
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o  Establir en el marc de la Taula de l’Habitatge els criteris d’adjudicació 

d’habitatges de lloguer social, garantint el màxim rigor i transparència en el 

procés.  

o  Estudiar la introducció de l’obligació de dedicar, a les promocions de caràcter 

privat, d’un 30% per habitatge social.  

o Desenvolupament del projecte de construcció de la primera promoció 

d’habitatges amb serveis per a Gent Gran i un centre polivalent que afavoreixi 

la dinamització del barri, acordant la destinació dels habitatges que quedin 

lliures a la ciutat, per part de les persones que tenint habitatge de propietat es 

traslladin a viure a aquest nou equipament,  a lloguer social.  

o Preveure la construcció d’un nou equipament d’habitatges amb serveis per a 

gent gran a sobre del Centre Cívic Tovalles.  

o Desplegar les accions derivades de la Llei 24/2015 de mesures urgents per 

afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ara que 

ja és vigent a Catalunya. Treballarem per exigir que els grans tenidors 

(entitats financeres, immobiliàries i fons d’inversió) donin una segona 

oportunitata les persones endeutades mitjançant contractes de lloguer social i 

no executin cap desnonament. També continuarem garantint els 

subministraments bàsics aplicant les ajudes que siguin necessàries per evitar 

els talls. 

o Aplicar sancions als grans tenidors (entitats financeres, immobiliàries i fons 

d’inversió) que tinguin habitatges buits a la nostra ciutat i no els posin a 

disposició de la ciutadania. 

o Continuar desenvolupant mesures d'incentivació d’incentiu a propietaris que 

disposen de pisos per tal de que els puguin destinar al parc de lloguer social. 

 

A.2.2. Ampliar ofertes i serveis de l’Oficina Local d’Habitatge. 
o Adaptar la comunicació i la difusió d’informació de l’Oficina Local 

d’Habitatge a la major disponibilitat d’habitatges de lloguer social. 

o Reforçar l’Oficina d’habitatge, com a referent per a la informació i 

assessorament sobre habitatges de lloguer.  

o Promoure projectes d’Habitatge compartit (co-housing) amb especial 

atenció a projectes que ajudin a combatre la soledat de persones grans 

vulnerables, contribuïnt a augmentar alhora la borsa de lloguer d’habitatge 

social. 

o  Possibilitat de fomentar habitatges cooperatiu. 
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A.3. Garantir per a tothom tots els drets de ciutadania. 
Sant Feliu és una ciutat educadora on l’educació i la cultura han de ser els agents 

principals per construir una ciutat cohesionada i per generar ciutadania crítica, activa 

i transformadora. Des de SFeCP posarem èmfasi en el treball vers una educació 

pública de qualitat, amb més recursos per fer-la efectiva i dotar a la ciutat d’una 

estratègia cultural que posi en valor el patrimoni existent i futur. Potenciarem el 

treball vers els valors de ciutadania i la cultura de pau i combatrem qualsevol tipus 

de discriminació, sigui quin sigui el seu origen. 

Continuarem treballant per fomentar la salut i la qualitat de vida de les persones a 

través del foment de la pràctica esportiva i del foment dels hàbits de vida saludables, 

així com també vetllarem per que Sant Feliu esdevingui una ciutat harmònica, 

tranquil·la i segura per viure en comunitat.  

  

A.3.1. Una ciutat educadora per afavorir la cohesió social: 
o Prioritzar la lluita contra la segregació escolar amb la defensa i promoció de 

l'escola pública, donant suport als centres públics i a les famílies en el procés 

d'escolarització. 

o Preveure la reserva de terrenys per a usos educatius, en un espai central, en 

el marc de la elaboració del nou pla d’equipaments i de la transformació del 

soterrament, per a la construcció del tercer institut públic ESO-Batxillerat.  

o Estudiar la possibilitat i la necessitat de la creació d’un institut escola, sempre 

que no redueixi la potencialitat de l’oferta d’escola pública. 

o Exigir Ensenyament de la Generalitat la inclusió educativa dels infants i joves 

amb necessitats específiques, amb una distribució equilibrada entre els 

centres de la xarxa pública i concertada.  

o Treballar per apropar-nos a la cobertura del  100% de la demanda, a l’etapa 

0-3 anys d’escola bressol pública.  

o Realitzar campanyes contínues i de gran abast en pro de l’escolarització a 

l’escola pública. 

o Reclamar a la Generalitat una EOI (Escola Oficial d’Idiomes) 

o Continuar amb les inversions per a la millora dels centres educatius, en la 

mesura que no les assumeix la Generalitat, prioritzant la remodelació dels 

patis escolars i dels edificis, i reclamant amb posterioritat les quantitats 

invertides. 
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o Reclamar la Generalitat la gestió municipal del manteniment de les escoles 

públiques que encara no la tenen (Nadal i Martí i Pol), amb els recursos 

associats. 

o Posar en marxa a curt termini el projecte local d’Auxiliars de Conversa. Dotant 

a cada centre educatiu una persona que potenciï la conversa amb l’alumnat 

en llengua anglesa.  

o Continuar treballant el Projecte de Ciutat Educadora i el Pla Educatiu d’Entorn 

afavorint projectes que contribueixin a la millora de l’èxit educatiu. 

o Adherir-se a “l’aliança Educació 360”, per superar un model educatiu centrat 

exclusivament en les activitats escolars lectives i considerar que 

l’aprenentatge extraescolar ofereix una qualitat i quantitat creixent 

d’oportunitats educatives valuoses encara poc reconegudes i desconnectades 

és el principal repte del programa i garantir la igualtat d’oportunitats, sense 

exclusions. 

o Continuar desenvolupant el Pla Educatiu d’Entorn afavorint projectes que 

contribueixin a la millora de l’èxit educatiu, com els Tallers d’Estudi Assistit o 

la obertura de les Biblioteques Escolars fora de l’horari lectiu. 

o Mantenir la Oficina Municipal d'Escolarització per donar suport als centres i a 

les famílies en el procés d'escolarització dels infants i joves i per liderar la  

lluita contra la segregació escolar per tal d’evitar la fragmentació social dins 

de les escoles i instituts de la ciutat. 

o Continuar treballant per facilitar a la Generalitat la construcció de l’Escola 

d’Hoteleria del Baix LLobregat a l’actual Nau de les Sedes,  

o Demanar a la Generalitat l’ampliació de la oferta formativa de programes de 

transició al treball i de qualificació professional que permeten a joves 

reprendre els estudis i retornar als estudis abandonats prèviament. 

o Treballar per ubicar "l'escola d'adults" Mestre Esteve en un equipament més 

proper al centre de la Ciutat, en el marc de l’elaboració del mapa escolar amb 

la Generalitat. 

o Estudiar projectes per als menjadors de les escoles,en la línea de promoure 

l’ús de productes de KM0 i/o agro-ecològics.  

o Estendre l’oferta de menjadors escolars a l’etapa ESO-Batxillerat en 

col·laboració amb els centres de primària. 

o Crear la Xarxa d’Atenció a la Infància, on les escoles bressol municipals 

treballen conjuntament amb altres serveis d’atenció a la petita infància de la 

ciutat: els serveis de salut, els serveis socials i altres entitats i organitzacions 

del territori, amb la intenció de crear comunitat, coordinar el treball amb els 
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altres professionals i establir objectius comuns per tal de compartir 

coneixements i criteris, millorar els circuits de comunicació i optimitzar 

recursos.  

o Fomentar accions de voluntariat educatiu i social, així com experiències 

educatives d'aprenentage-servei per tal de fomentar els valors de ciutadania, 

civisme i compromís. 

 

A.3.2. La cultura és una eina fonamental per al Sant Feliu que volem: 
 

o Decisions realatives a Polítiques i programes culturals: 
 

o Valoració de l’actual Pla Estratègic de Cultura i elaboració d’un de nou 

per a la dècada 2020 – 2030. 

o Impulsar l’acció cultural a les escoles (lectura, arts escèniques, arts 

plàstiques i patrimoni), amb projectes concrets i compartits entre 

escoles, entitats de la ciutat i Ajuntament.  

o Desenvolupar un pla de suport a les entitats, per tal de fomentar la 

seva autonomia. I al mateix temps, revisar i objectivar els criteris de 

concessió de les subvencions a les entitats culturals.  

o Garantir l’accés a les activitats culturals amb preus d’entrades 

assequibles. Contemplant la gratuïtat, de les activitats culturals 

organitzades per l’Ajuntament, a les persones menors de 25 anys, amb 

l’objectiu de generar nous públics.   

o Promoure la creació artística, amb iniciatives com l’impuls d’un 

programa de mecenatge que tingui retorn a la Ciutat.  

o Ajustar les programacions anuals, prioritzant la qualitat, la continuïtat 

en el temps, i les sinergies i  la concertació entre els diferents agents 

de la ciutat.  

o Promoure els signes d’identitat de la ciutat, aprofundint les polítiques 

de patrimoni cultural, prioritzant la Rosa, el patrimoni històric i 

l’imaginari de la cultura popular. Tot consolidant la programació 

d’activitats al voltant del mon de la Rosa, la Setmana del Patrimoni, i el 

desplegament del Protocol de la Festa de Tardor i  la promoció de tot el 

que l’imaginari d’aquesta. 

o Consolidació dels festivals i cicles, com la Setmana de la Poesia, 

TransArt, Mostres de Cinebaix, Concurs de Teatre Amateur, o 

temporada i Tast d’espectacles familiars. 
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o Promoure les activitats culturals a la Biblioteca Montserrat Roig, com a 

centre de cultura a la ciutat, amb la literatura com a un eix prioritari. 

o Promoure i fer pedagogia de la memòria històrica i democràtica.  

o Impulsar la cultura viva a la ciutat, a través de la col·laboració públic 

privada, incorporant el teixit econòmic i comercial en la realització 

d’activitat cultural i, alhora, donar suport a la emprenedoria, que 

generin noves oportunitats econòmiques i de treball. 

o Continuar reforçant el treball del Centre de normalització lingüística, tot 

mantennt el compromis amb la normalització de la llengua. 

o Decisions relatives a equipaments culturals: 

o Programació del Manteniment i millora dels equipaments actuals 

existents, i de manera prioritària: Cinebaix i Palau Falguera. 

o Planificació dels nous equipaments culturals, que contemplin espais 

per a les arts escèniques, les entitats de la cultura popular que inclogui 

espai per a castellers, la creació d’arts plàstiques, i per a la 

interpretació del patrimoni històric. Una planificació feta amb la mirada 

llarga i aprofitant la transformació urbana posterior al soterrament, per 

programar la construcció d’aquests espais, i la mirada curta en el 

temps, per atendre les necessitats urgents. 

 

A.3.3. A Sant Feliu, l’esport ha d’estar a l’abast de tothom. 
o Decisions relatives a les polítiques i programes esportius: 

o Valoració de l’actual Pla Estratègic de l’Esport i elaboració d’un de nou 

per a la dècada 2020 – 2030. 

o Realitzar l’anàlisi de les necessitats de les associacions esportives 

locals per ajustar els suports a les entitats i les adequacions dels 

equipaments a aquestes.   

o Coordinar les diferents propostes esportives de les instal·lacions 

municipals. 

o Vincular de manera estreta els programes esportius amb els 

programes educatius i els programes de salut. 

o Continuar apostant pel programa "Juga Verd Play", el model de 

competició dels Jocs Esportius Escolars de tots els municipis del Baix 

Llobregat on la finalitat és educar en valors com la tolerància, el 

respecte i la no competitivitat, a través de l’esport, així com un 

programa dedicat a la promoció de la salut. 
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o Fomentar la pràctica esportiva femenina i donar tot el suport per a què 

els equips es puguin desenvolupar. 

o Facilitar espais de trovada per a la pràctica d’e-esports en equips. 

o Decisions relatives a equipaments esportius: 

o Ampliació del Complex Municipal de Piscines  

o Programació de manteniment i millora dels equipaments existents, amb 

especial atenció al Pavelló Joan Carles Navarro i a les instal·lacions de 

l’estadi d’atletisme. 

o En el marc de la elaboració del nou pla d’equipaments, definir els usos 

esportius de l’espai existent a Mas Lluí, en el límit amb el Parc de 

Collserola.  

o Planificació de nous espais adaptats per a pràctiques esportives a l’aire 

lliure.   

 

A.3.4. Protecció de la salut pública: 
o Desenvolupar el pla local de Salut, eina per dissenyar i planificar actuacions 

que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadania de forma 

equitativa i eficient.  

o Desenvolupar un projecte de salut comunitària conjuntament amb els ABS de 

la ciutat i altres institucions de salut pública per tal d’establir una estratègia de 

ciutat que permeti avançar en la prevenció de casos de risc.  

o Posar atenció especial a la prevenció dels problemes de salut mental en el 

Pla local de Salut. 

o Continuar garantint la universalització dels serveis d'atenció domiciliària 

aplicant criteris de tarifació social.   

o Continuar garantint els ajuts per a persones amb situació de vulnerabilitat que 

no puguin fer front a les despeses per adquirir elements que els garanteixi 

una vida saludable (salut bucodental, salut visual, ajudes tècniques i 

pròtesis...) 

o Realitzar un estudi de morbiditat a nivell local o accedir als que pugui tenir 

l’administració de Salut Pública. 

o Exigir a la Generalitat el restabliment de les urgències nocturnes a la ciutat, 

així com del servei de farmàcies de guardia. 
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A.3.5. Compromís de la ciutat amb un jovent actiu, amb drets i 

participatiu 
o Crear el Consell Municipal d’Adolescents, com a continuïtat del Consell 

d’Infants, per crear un espai de participació on els adolescents puguin exercir 

els seus drets com a ciutadanes i ciutadans en els temes directament 

relacionats amb el seu col·lectiu i també perquè pugui esdevenir un 

observatori de la ciutat, a partir de la mirada dels adolescents, per millorar 

aspectes del municipi que passen desapercebuts pels adults. 

o Dinamitzar el Casal de Joves, com a centre de referència per recollir i motivar 

les iniciatives del jovent. 

o Aprofundir en fórmules que empoderin els joves, apropant-nos a l’autogestió 

de les activitats.  

o Garantir l’accés de la informació al jovent sobre totes aquelles qüestions que 

els hi puguin afectar o interessar (treball, habitatge, formació, activitats...), a 

partir del Casal de Joves i de la JovApp. 

o Promoure entre el jovent la seva participació activa en els espais de reflexió i 

treball col·laboratiu. 

 

A.3.6. Promoure la participació i la qualitat de vida de la gent gran 
o Impulsar  a Sant Feliu la creació d’una delegació de la Universitat de la Gent 

Gran. 

o Reclamar a la Generalitat de Catalunya la dotació de noves places de 

residència i la creació d’un nou equipament per a la gent Gran.  

o Impulsar el paper actiu de les entitats de gent gran en la vida de la ciutat, i la 

seva implicació en la gestió d’espais i equipaments del seu àmbit. 

o Promoure la participació i visibilització de la gent gran en tot tipus d’activitats 

(Culturals, esportives, cíviques...). 

 

A.3.7. Garantir la seguretat i els drets i llibertats, amb una policia local 

democràtica 
o Actualització del Pla Local de Seguretat.  

o Mantenir la planificació de la incorporació  i renovació d’efectius al cos de 

policia, així com la seva organització. Tot garantint un pla de formació 

contínua i estratègica per millorar la intervenció policial i l’atenció a les 

persones. 
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o Mantenir una inversió constant en la renovació i millora de mitjans tècnics i 

materials. 

o Continuar desenvolupant les actuacions de sensibilització sobre aspectes 

relacionats amb la seguretat i la convivència, amb especial referència a la 

educació vial a les escoles. Estudiar l’impuls d’un projecte de sensibilització i 

mentoratge als instituts, en temes relacionats amb la convivència.  

o Desenvolupar actuacions específiques de lluita contra la violència masclista i 

de gènere (formació especialitzada, plans específics en general i en moments 

de determinats esdeveniments, facilitar les denúncies de fets, i 

desenvolupament del protocol de col·laboració signat amb els Mossos 

d’esquadra). 

o Mantenir la coordinació estable amb Mossos d’Esquadra, en coherència amb 

el model de policia de Catalunya, per optimitzar i millorar l’eficiència en 

l’actuació policial.  

o Reclamar la participació en un pacte de país per fer front a la situació del 

servei de bombers i definir el futur sistema d’emergències de Catalunya. 

o Establir una col·laboració estable amb el Parc del Cos de Bombers de Sant 

Feliu per tal de promoure tasques preventives i detectar situacions de pobresa 

energètica. 

o Reforçar les polítiques de protecció civil, donant continuïtat a l’aprovació i 

desenvolupament dels Plans de Protecció Civil de d’autoprotecció 

d’equipaments i activitats cíviques.  

o Modificar l’ordenança de civisme, adaptant-la a les noves realitats. 

o Planificar la dotació d’una nova comissaria local, accessible i adaptada a les 

noves necessitats. 

 

A.3.8. Sant Feliu, una ciutat de drets humans, plural, diversa i solidària  
o Revisar el pla d’acollida de les persones nouvingudes i els protocols de 

recepció a la ciutat. 

o Acompanyar a les persones estrangeres en el seu procés d'integració a la 

ciutat aportant recursos jurídics i socials. Així mateix, continuarem realitzant 

l'acompanyament a les persones respecte els tràmits d'estrangeria.  

o Avançar en el model de ciutat acollidora ampliant les places per a persones 

refugiades. 

o Treballar per a la integració dels menors no acompanyats que volen arrelar-se 

a la ciutat. 
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o Garantir l'empadronament a totes les persones del municipi per tal de que se 

les consideri ciutadans i ciutadans de ple dret. 

o Desenvolupar una estratègia intercultural de la ciutat que abordi la 

sensibilització vers la riquesa de la multiculturalitat. 

o Impulsar la Xarxa Antirumors, formada per persones, entitats i els serveis 

municipals que treballen de manera col·laborativa i en xarxa per desmuntar 

rumors i estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir les relacions 

basades en la igualtat, el respecte i el reconeixement mutu davant les 

diverses discriminacions que dificulten la convivència a la ciutat. 

o Mantenir el 0,7% dels ingressos municipals a la cooperació i al 

desenvolupament. 

o Continuar treballant estretament amb les entitats que realitzen cooperació 

internacional per tal que facin visible el treball a la ciutat per tal de  

sensibilitzar-la. 

o Fomentar la cultura de la pau i dels Drets Humans a la ciutat. 

o Aprofundir en l'estratègia BDS (Boicot Desinversions i Sancions) evitant la 

compra pública, la col·laboració econòmica, esportiva, cultura, acadèmica 

amb estats i entitats que no respectin els Drets Humans, com és el cas de 

l’Estat d’Israel. 

o Incentivar la participació de les persones migrades a la vida de la ciutat i 

fomentar així la seva integració. 

A.4. Economia i treball en interès de les persones i de la 

comunitat. 
Volem continuar desenvolupant una política transversal en ocupació, 

desenvolupament local, comerç, industria i formació. Amb polítiques actives 

d’ocupació i reforçar les accions formatives prioritzant l’atenció a les persones en 

situació d’atur de llarga durada. Seguirem desenvolupant el compromís 

d’acompanyament i promoció del comerç local i l’acompanyament a les empreses i 

indústries del municipi posant èmfasi en el desenvolupament econòmic socialment i 

mediambientalment sostenible, en la cultura emprenedora, en la responsabilitat 

social i en la innovació. Apostem per donar impuls a l’economia cooperativa, social i 

solidària, iniciatives de producció, comercialització, consum i finançament que es 

fonamenten en lògiques més democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses 

amb les persones, el medi ambient i els territoris. 
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A.4.1. Per un desenvolupament econòmic socialment i ambientalment 

sostenible. 
o Mantenir l'aposta per la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió 

Social com a àmbit d'interlocució, debat i decisió sobre les iniciatives relatives 

a polítiques d'ocupació i reactivació econòmica. 

o Suport al petit comerç local, tot prioritzant el suport a l’activitat econòmica de 

proximitat.  

o Implicació del teixit comercial i econòmic amb les activitats socials i culturals 

de la ciutat. 

o Promoure la responsabilitat social i ambiental entre el teixit econòmic, amb 

una estratègia de Territori Socialment Responsable. 

o Suport i foment als projectes d’innovació, tot prioritzant la cooperació en el 

seu desenvolupament. 

o Desenvolupament del projecte d’internacionalització, per a la promoció de la 

ciutat i captar noves oportunitats econòmiques, prioritzant els projectes amb 

valors d’innovació social, tecnològica i de sostenibilitat. 

o Continuarem desenvolupant suports a la cooperación i el coworking, per a 

l’impuls de noves iniciatives. 

o Promoure campanyes de consum responsable. 

o Mantenir la Finestreta Única Empresarial Local, servei de suport organitzatiu, 

jurídic i de tramitació electrònica per a l'impuls de noves activitats 

empresarials.  

A.4.2. Sant Feliu per viure i per treballar:  suport a l’ocupació    
o Posar en valor i difondre encara més la coordinació entre els serveis socials 

municipals i el servei local d'ocupació per tal de realitzar un major seguiment 

de les persones amb necessitats d'ocupació al municipi. 

o Continuar millorant l’establiment i la transparència dels criteris d’adscripció a 

plans d’ocupació. 

o Continuar ralitzant plans d’ocupació que feminitzin sectors tradicionalment 

masculinitzats i que incloguin l’ocupabilitat de les persones joves, en particular 

aquelles en risc d’exclusió. 

o Fomentar el suport a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió 

amb programes de formació i treball. 
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o Potenciar l’aplicació de les clàusules socials en la contractació pública que 

permeti prioritzar la contractació d’empreses que afavoreixin la creació de 

llocs de treball amb criteris de justícia social, equitat i sostenibilitat. 

o Mantenir les subvencions a la contractació i a l’emprenedoria per tal de 

continuar afavorint la contractació de persones del municipi i la creació de 

nous projectes empresarials. 

o Formació per a la capacitació de les persones en situació d'atur, tant en les 

competències professionals com en les competències socials. 

 

A.4.3. Impuls de l’economia cooperativa, social i solidària 
o Elaboració d’un pla de foment de l’economia social i solidària.  

o Suport i assessorament a projectes cooperatius, prioritzant aquells amb sentit 

de pro-comú. 

o Desenvolupar projectes de formació i pedagogia sobre economia social i 

solidaria, comptant amb el teixit educatiu. 

o Introduir els criteris de l’ESS en la contractació pública.  

 

A.5. Sant Feliu, ciutat feminista 
Volem reivindicar que Sant Feliu esdevingui una ciutat feminista que demanda una 

igualtat efectiva i reitera el seu compromís per construir una ciutat més justa i 

igualitària, que fa front als estereotips i que lluita per transformar aquells aspectes 

que encara estan marcats per una perspectiva patriarcal. Des de SFeCP proposem 

treballar i rebutjar frontalment les discriminacions de gènere i LGTBI en tots els 

àmbits de la vida, especialment centrades en el camp educatiu i en el àmbit del 

treball. Reforçarem el treball vers la coeducació dels nostres fills i filles en el marc 

d’una escola pública i coeducadora i també abocarem totes les mesures possibles 

en matèria de prevenció i atenció per eradicar la violència masclista. Proposem 

també gestionar l’urbanisme amb perspectiva de gènere, posant al centre de les 

polítiques urbanes les necessitats de totes les persones que conformen la ciutat. 

A.5.1 Sant Feliu, Ciutat feminista. 
o Integrarem la regidoría d’igualtat a l’Alcaldia, per garantir la transversalitat i el 

treball intersectorial. 

o  Formar el personal de l'Ajuntament i establir referents en aquest tema en 

totes les àrees. 

o Avaluar sistemàticament l'impacte de gènere i elaborar els pressupostos amb 

enfocament de gènere. 
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o Adaptar els sistemes d'informació perquè es compti amb dades desagregades 

i s'analitzin amb perspectiva de gènere. 

o Incloure clàusules d'igualtat en contractes, convenis i subvencions. 

o Establir espais amplis i eficaços de coordinació interseccional, i garantir la 

paritat en nomenaments i tribunals de selecció. 

o Defensar la formació d’un govern paritari. 

o Increment dels recursos per a l’abordatge integral de la violència masclista. 

o Establir estratègies per combatre la feminització de la pobresa. 

o Elaborar un Pla de Justícia de Gènere com a instrument per fomentar 

l’’actuació de l’Ajuntament en l’eliminació de les desigualtats de gènere. 

o Exigir a la Generalitat places d'allotjament d'urgència per a les dones i les 

seves famílies que han patit qualsevol tipus de violència. 

o Impulsar un equipament de dones i polítiques d’igualtat. 

o Promoure  als centres educatius l’impuls de metodologies de treball amb 

perspectiva de gènere i, de manera transversal,  de lluita contra la violència 

en aquest àmbit. 

o Demanar a la AMB les parades a demanda de dones i menors a les línies de 

BusNit que passen pel nostre municipi. 

 

A.5.2. Sant Feliu, ciutat LGTBI. 
o Garantir l’aplicació de la Llei 11/2014, sobre els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i 

la transfòbia. 

o Formació tant als centres educatius, organitzacions, ciutadania i amb les 

entitats de dones i col·lectius LGTBI per fer accions per a prevenir i actuar 

contra les situacions de discriminació per raons de sexe, identitat de gènere o 

orientació sexual. 

o Oferir assessorament a les persones i famílies amb components LGBTI i 

acompanyament als centres de referència. 

o Vetllar per l’aplicació als CAP de Sant Feliu dels protocols de salut Trans i de 

la resta de col·lectius LGBI. 

o Vetllar per l’aplicació de protocols d’actuació envers les persones grans 

LGTBI en centres geriàtrics, ja que considerem que el retorn obligat al sexe 

assignat al néixer es pot equiparar a la violència de gènere. 



PROGRAMA SANT FELIU EN COMÚ PODEM  

Eleccions municipals 2019 

25 / 36 

o Reivindiquem la no discriminació de persones LGTBI en l’accés i la promoció 

al món del treball. Denunciem també que les persones seropositives 

indetectables són discriminades, en contraposició al que estableix la llei 

11/2014. 

o Garantir, en l’Oficina Local de l’Habitatge, la plena igualtat de qualsevol 

persona en l’accés a un habitatge de lloguer, trencant l’estigma que encara 

tenen les persones LGTBI a l’hora d’exercir el seu dret a un habitatge digne. 

o Vetllar per a que  la diversitat referent a l´orientació sexual, l´identitat de 

Gènere i l´expresió de gènere sigui efectiva a tot l’àmbit educatiu, incloses les  

activitats esportives escolars i activitats de lleure. Tot oferint mecanismes als 

centres que detectin aquestes situacions de discriminació o exclusió, amb el 

desenvolupament de  plans de convivencia, que posin èmfasi en la prevenció 

i actuació contra l´assetjament a les escoles (Bullying ). 

o Desenvolupar suports i atenció a menors trans, per a l’acompanyament en  la 

seva vida personal i ciutadana.  

o Recollir i difondre, en els mitjans comunicatius municipals, informació sobre 

recursos LGTBI 

 

B. LA CIUTAT. Una ciutat a la mida de les persones 
La Garantia d’una vida digna per a tothom es configura i es construeix des de la 

reflexió, la planificació, la gestió i la cura dels espais compartits, amb sentit 

comunitari, de sostenibilitat, d’autosuficiència i de preservació de l’entorn.  

Continuarem treballant per tenir espais públics i equipament de qualitat a tots els 

barris, per a una ciutat que tingui mesura humana, habitable, saludable, acollidora i 

inclusiva que permeti viure, treballar, intercanviat, crear, gaudir i garantir noves 

oportunitats per a les generacions futures.  

Volem avançar en la transició justa cap a un nou model de viure, treballar consumir 

moure’ns i relacionar-nos que aturi el canvi climàtic, que impulsi un nou model 

energètic 100% renovable, i que preservi la biodiversitat, el sòl fèrtil i el cicle de 

l’aigua. 

Per combatre els interessos especulatius dels grans poders econòmics, que 

pretenen controlar el desenvolupament econòmic i territorial i els béns comuns en 

benefici exclusiu de la seva activitat empresarial, cal un lideratge públic en la 

planificació i transformació urbanística i la gestió dels bens comuns, que ha de 

començar des de l’Ajuntament, però que s’ha de reforçar amb la resta de municipis 

en una estratègia metropolitana.  
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El soterrament de les vies del tren ens ofereix noves oportunitats per avançar en 

aquests objectius, en la transformació més important que es produirà a la ciutat en 

els dos darrers segles. Oportunitats que hem d’aprofitar per donar un salt endavant 

en el canvi de model social i econòmic.  

 

B.1. Soterrament: present i futur de la ciutat. 
El soterrament de la via del tren representa la transformació radical de la ciutat, 

havent estat una reclamació històrica de tota la ciutadania per solucionar la ferida 

oberta al centre de la mateixa, responsable també de molt de dolor al llarg dels anys, 

pels accidents i les vides que s’ha cobrat la seva existència. Un cop aconseguit 

aquest, i que el seu finançament l’assumeixi qui l’ha d’assumir, el govern de l’Estat, 

ara tenim pel davant el repte d’aprofitar aquesta transformació per construir la ciutat 

que la ciutadania vol.  

B.1.1. Garantir el funcionament de la ciutat durant la realització de les 

obres: 
o Prioritzar l’atenció i la informació a la ciutadania, durant l’execució de les 

obres.  

o Implementació d’un pla de Mobilitat transitori que haurà de contemplar:  
 

o Les necessitats d’aparcament, durant l’execució de les obres. 

o La circulació dels vehicles privats i el transport públic garantint en tot 

moment la mobilitat a peu per a les persones.  

o L’adaptació sistemàtica al decurs de l’obra tenint sempre previstes 

prèviament les actuacions a realizar per a minimitzar l’impacte en la 

mobilitat. 

B.1.2. Construir, amb tothom, el Sant Feliu de 2030: 
o Fer un planejament urbanístic absolutament respectuós amb la ciutat existent, 

que ha de comptar amb la participació de la ciutadania. 

o Ajustar la política d’inversions al context d’obres dels propers quatre anys. 

o Garantir la governança del contingut i l’aprovació de les modificacions de 

planejament i els plans d’urbanització, posteriors al soterrament. 

o Elaborar un nou pla de mobilitat per al Sant Feliu de després de les obres que 

ha de: 

o Definir noves rutes dels busos urbans i interurbans, i d’ampliació 

d’horaris.  
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o Inspirar el pla director del centre, amb la peatonalització i reforma dels 

carrers susceptibles de ser pacificats en el trànsit 

o Definir un nou pla d'aparcaments.  

o Preveure els nous escenaris creats: connexió directa de les dues 

rotondes (Trambaix i Barça), remodelació del carrer del Pla, etc. 

o Elaborar un nou pla d’equipaments per al SF de després de les obres que 

contempli equipaments culturals, esportius, socials. 

o Elaborar un nou pla d’habitatge que ha d’incorporar el nombre i tipologia 

d'habitatge públic en l'àmbit del soterrament, prioritzant l’habitatge de lloguer. 

o Desenvolupar el planejament urbanístic del sector Les Grases / carrer Mataró, 

que preveu la seva ordenació i l’ampliació i millora de la zona industrial.  

o Abordar el planejament i ordenació urbanístic de la zona de la riera de la Salut 

/Polígon Masor, així com la dels terrenys industrials ocupats per l’antiga 

cimentera, amb projectes sostenibles i respectuosos amb l’entorn, i la 

participació de la ciutadania.   

o Planificar els nous espais verds, parcs i jardins, valorant la possibilitat 

d’autoabastir en part amb les aigües pluvials per el seu manteniment. 

 

B.2. Ecologisme basat en el bé comú. 
Les polítiques ecologistes han d’estar presents en tota l’acció de govern i, més enllà 
d’aquesta, han d’impregnar a tota la societat, amb l’objectiu d’un canvi de model 
econòmic i de desenvolupament que prioritzi la sostenibilitat i la protecció del medi, 
per garantir la salut de les persones i millorar la qualitat de vida i l’habitabilitat a la 
ciutat. I, més enllà d’això és una obligació que tenim amb les generacions futures, i 
l’herència que aquestes han de rebre. 
 
El canvi climàtic posa en risc el futur del planeta, i les seves conseqüències acaben 
afectant, no només a la salut de les persones, sinó a tots els drets fonamentals 
d’aquestes. La resposta, a aquest desafiament,  ha de ser radical,  des de 
l’Ajuntament i des de la societat, sumant per a que el canvi global sigui posible.  
 

B.2.1. Impulsar el canvi de model i de gestió energètica i la lluita 

contra el canvi climàtic 
o Desenvolupar el Pla de Clima i Energia, aprovat per l’Ajuntament.  

o Desenvolupar el pla d’inversions en equipaments per a l’estalvi energètic 

(“IDAE d’equipaments”), resultants de les auditories energètiques 

desenvolupades als 25 equipaments municipals.  
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o Implementar mesures a favor de la producció i consum d’energia neta de 

proximitat, incentivant l’autoproducció a nivell públic i comunitari, i generar 

suports per tal que aquestes experiències s’estenguin a nivell privat.  

o Desenvolupar el Connecta’t-3 amb l’objectiu d’impulsar l’estalvi i autoconsum 

comunitaris. 

o Incorporar cap el consum públic, de manera preferent, les energies 

renovables. 

o Participar de l’esforç a nivell metropolità per dotar-nos d’una companyia 

energètica de caràcter públic.  

o Continuar incrementant al parc mòbil municipal el canvi per vehicles elèctrics, 

i la instal·lació de nous punts de recàrrega. 

o Combat actiu contra la contaminació ambiental convertint en zona 30 tot el 

nucli urbà amb alguna excepció puntual.  

o Desenvolupar el Pla de l’Arbrat, aprovat per l’Ajuntament,  per la salut de les 

persones i la millora de la qualitat de vida. 

 

B.2.2. Reducció de la generació de residus, reutilització i reciclatge. 
o Desenvolupar el Pla de Residus Municipal, aprovat per l’Ajuntament, que 

preveu la recollida selectiva en els límits establerts per la Unió Europea: 

passar del 40% al 55%,  abans de 2025. 

o Aprofundir i estendre les experiències de recollida porta a porta, en especial al 

sector de grans productors, i de control de contenidors, entre altres, tal i com 

es desprèn del pla de residus. 

o Introduir criteris de fiscalitat verda en línia dels acord presos a l’AMB, a la taxa 

municipal de residus. 

o Continuar realitzant campanyes de conscienciació entre la ciutadania i el teixit 

comercial i econòmic, per a la reducció, reutilització i reciclatge de residus.  

o Aplicar criteris de reducció de residus i la seva correcta separació per al 

reciclatge als esdeveniments col·lectius de la ciutat. 

o Continuar apostant pel l’autocompostatge de la fracció orgànica, tant a 

habitatges, com a horts municipals. 

o Introduïr la paperera de recollida selectiva con a element pedagògic i de 

correcta separació de residus, a tots els euqipaments i a la via pública, en 

consonànci amb la resta de polítiques de residus. 
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o Concebir la deixalleria municipal com centre de recuperació i reutilització per 

a minimitzar el residus final a gestionar. 

 

B.2.3. L’aigua un bé comú 
o Recuperació la gestió pública del cicle integral de l’agua que hem impulsat 

des de l’AMB 

o Implantació a curt termini del reg amb aigües recuperades regenerades, 

començant pels horts municipals del carrer de El Pla. 

o Extensió de l’ús de les aigües regenerades per la depuradora, mitjançant la 

xarxa segregada ja construida i amb participació metropolitana. 

o Inici del reg de carrers i de parcs amb aigües regenerades, evitant el consum 

d’aigua de boca. 

o Continuar desplegant mesures de control i racionalització de consum a l’espai 

públic i als equipaments municipals. 

 

B.2.4. Protecció dels espais agraris i naturals. 
o Treball coordinat amb l’AMB en el seguiment de la disciplina urbanística, el 

planejament, etc. dels nostres dos grans espais naturals, tot desenvolupant, 

entre altres, el Pla de Protecció del Parc Agrari 

o Promoure l’activitat agrària, aplicant criteris de l’economia social i solidaria, 

l’agroecologia i la sobirania alimentària, per generar activitat econòmica i llocs 

de treball.  

o Adherir-nos a la Xarxa de Ciutats per l’Agroecología. Una associació nacional 

que treballa per “la generació d'una dinàmica entre entitats locals amb la 

finalitat de construir sistemes alimentaris locals, respectuosos amb el medi 

ambient, sostenibles, inclusius, resilientes, assegurances i diversificats que 

assegurin menjar saludable, sostenible i accessible al conjunt de la població, i 

que potenciïn l'ocupació local, en línia amb les perspectives de l'agroecologia 

i la sobirania alimentària”. 

o Continuar la inversió per a la millora de l’accessibilitat i gaudi ciutadà dels 

espais naturals, a la llera del riu i a Collserola. 

o Posar en marxa, amb el Consorci de Collserola, del tercer centre de 

interpretació de la natura del Parc Natural de Collserola a la Masia de la Salut.  

o Elaborar un pla per a la protecció i preservació del patrimoni històric ubicat al 

Parc Natural de Collserola. 
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o Desmuntatge dels serveis auxiliar de l’antiga pedrera. Definir, amb la 

Generalitat i la propietat, l’ús dels terrenys de l’antiga fábrica de ciment. 

o Elaborar itineraris a peu i en bicicleta, pels espais naturals, tot 

desenvolupant campanyes informatives sobre l’interés natural i biològic, i 

de conscienciació sobre l’ús social,  educatiu i esportiu, d’aquests espais.  

o Implantar corredors ecològics intermunicipals, en col.laboració amb la 

resta d’administracions de l’àmbit metropolità 

 

B.2.5. Protegir els drets dels animals. 
o Continuar garantint els drets de tots els éssers vius. Volem ser una ciutat 

amiga dels animals, lliure de maltractes i respectuosa amb aquests drets,  

o Ampliar i continuar millorant els espais per a gossos.  

o Controlar i protegir els animals que viuen als parcs públics.  

o Garantir l’accés d’animals de companyia als transports públics urbans, amb 

les condicions de seguretat pertinents.  

o Desenvolupar controls de la població d’animals salvatges urbans, de manera 

ètica i eficaç.  

o Continuar realitzant campanyes de tinença responsable, i la col·laboració amb 

les veterinàries i veterinaris de la ciutat.  

o Garantir l’accés dels ànimals de companyia als equipaments municipals, 

assegurant l’actitut responsable i cívica.  

 

B.2.6. Promoure l’educació i la pedagogia ambiental. 
o Ampliar el projecte “Escoles verdes” per tal que les escoles bressol municipals 

i l’escola municipal de música esdevinguin escoles verdes que potenciïn la 

sensibilització mediambiental i la sostenibilitat. 

o Promoure entre la població en general la sensibilització mediambiental i la 

sostenibilitat, impulsant activitats socials i culturals de contingut ambiental. 

o Desplegar actuacions divulgatives que posin en valor la riquesa natural i 

agrícola del municipi.  
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B.3. La nostra proposta d’inversions per als propers quatre 

anys. 
Espais i equipament públics de qualitat, i un planejament urbanístic sostenible i a la 
mida de les persones, garanteix qualitat de vida, cohesió i justícia social. SFeCP 
continuarà apostant perquè tots els barris siguin tractats en igualtat, i per dotar a la 
ciutat d’espais per a la relació, l’activitat i la creativitat de la ciutadania, comptant 
sempre amb la participació d’aquesta.  
 

B.3.1. Atenció prioritària al manteniment preventiu i ordinari. 
o Prioritzar els serveis de neteja i de manteniment: agilitat en el temps, qualitat 

en les actuacions. Tot garantint la resposta ràpida a partir del 

desenvolupament de l’aplicació per a dispositius mòbils, sobre incidències a la 

via pública, que s’ha posat en marxa. 

 

B.3.2. Per un espai públic de qualitat a tots els barris.   
o Remodelacions de carrers, parcs i places:  

o Segona fase del carrer del Pla. 

o Parc Mercè Rodoreda, connectant-lo amb el parc Europa a través de la 

zona verda del carrer Manso 

o Plaça Alfons Comin. 

o Resoldre carrers amb trams de diferent qualitat: 

o Agustín Domingo: tram entre Francisco Sáez i Comte Vilardaga. 

o Jaume Ribas: vorera dels números senars. 

o Entorn del carrer Falguera. 

o Millores de placetes i espais d’estada (moltes i molt repartides), per generar 

un sistema d’espais públics de proximitat adaptats als diferents col·lectius que 

en fan ús.   

o Revisió i remodelació de zones de lleure per infants.  

o Garantia de mobilitat sostenible i accessible.  

o Revisió de l’accessibilitat de parades i accés al transport públic. 

o Augmentar i Planificar la xarxa de carrils bici, fent de Sant Feliu una ciutat 

plenament ciclable en l’escenari del post-soterrament. 

o Prolongar la zona d’aparcament al carrer del pla, entre Anselm Clavé i 

avinguda del Sol, reduint la circulació de vehicles a un carril per banda.  
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o Crear una nova zona d’aparcament al carrer de El Pla zona industrial, entre 

Reverend Martí Duran i Comerç, reduint la circulació a un carril per banda, 

alhora que connectem el carril bici del carrer de El Pla amb el de Laureà Miró i 

pavimentem la vorera de la banda del Parc Agrari, tot creant nous passos de 

vianants. 

o Crear una nova rotonda a Reverend Martí Duran/El Pla, en el marc de la 

remodelació per etapes d’aquest carrer 

o Donar continuïtat i millorar els plans de millora de l’espai públic (obres 

d’estiu), amb la participació ciutadana. 

 

B.3.3. Equipaments de qualitat i al servei de la ciutadania.  
 

o Remodelacions integrals d’equipaments existents: 

o Ampliació del Complex Municipal de Piscines. 

o Ajuntament 

o Centre de Serveis El Pla. 

o Completar les obres començades en aquest mandat: 

o Mòdul de serveis a l’Estadi de les Grases. 

o Nou edifici de serveis al Camp de futbol de Falguera. 

o Millora d’equipaments existents, prioritzant les mesures d’estalvi energètic i 

l’accessibilitat: 

o Palau Falguera. 

o Cinebaix,  

o Casal de la Gent Gran. 

o Centre Cívic Roses. 

o Edifici de servei de l’estadi d’atletisme. 

o Pavellò Joan Carles Navarro. 

o Estudi dels nous espais i equipaments necessaris per a la ciutat,  Tot fixant 

les prioritats en la programació dels projectes, i atenent les solucions urgents 

transitòries d’espais, per a aquestes activitats: 

o Centre integral de dones i polítiques d’igualtat. 
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o Cultura popular (amb espai específic per a l’activitat castellera) 

o Arts escèniques. 

o Arts plàstiques.  

o Centre d’interpretació del patrimoni. 

o Nova comissaria de policia local. 

o En el marc dels acords amb la Generalitat, sobre el mapa escolar, 

estudiar el trasllat de l’escola d’adults CFA Mestre Esteve.  

o En el marc del nou pla d’equipaments definir, amb la participación de la 

ciutadania, els usos esportius de la parcela ubicada a Mas Lluí. 

o Continuar desenvolupant el pla de millora de les escoles publiques. 

 

C. EL BON GOVERN. Aprofundiment democràtic i 

comunitari des de l’Ajuntament 
El govern de la ciutat és un repte de tota la comunitat, no únicament dels òrgans 

responsables de portar-lo a terme, que ho fan per delegació de la ciutadania. En 

aquest repte cal continuar avançant en l’aprofundiment democràtic, per la qual cosa 

cal desenvolupar els mecanismes col·laboratius necessaris.  

El Bon Govern, doncs, ha de ser participatiu, eficient i transparent. Cal que compti 

amb la participació, com a eix prioritari per a prendre decisions i valorar l’impacte 

d’aquestes. Cal que optimitzi de manera eficient els recursos de què disposa, des de 

la visió que els interessos que ha de gestionar són els del bé comú. Cal que actuï de 

manera transparent, per tal de garantir la col·laboració d’una ciutadania empoderada 

a partir del coneixement ampli d’allò que afecta a la gestió dels seus interessos.  

En definitiva, cal garantir l’impuls dels principis de qualitat dels serveis públic i del 

funcionament de l’Administració, tot promovent l’establiment i millora dels estàndars 

ètics d’empleades, empleats i càrrecs públics. 

A Sant Feliu hem treballat els darrers anys en l’elaboració d’estratègies integrals 

sobre govern obert, transformació tecnològica i canvi cultural organitzatiu, que ens 

proporcionen les reflexions, la informació, i els instruments que en el proper mandat 

ens han de permetre donar un salt endavant en la concreció d’un Ajuntament 

adaptat als canvis socials, tecnològics i econòmics del segle XXI. I s’ha fet amb 

amplis consensos i amb processos que han incorporat als sectors implicats en 

aquests canvis.  
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C.1. Més democràcia, amb la participació i col·laboració de la 

ciutadania  
Cal apostar per garantir que la veu de la ciutadania compti en els processos de 

presa de decisions i disseny de les polítiques públiques. És a dir, implicar a la 

ciutadania per decidir democràticament i col·lectivament sobre els afers comuns, 

amb l’objectiu de contribuir a la millora dels serveis i, en definitiva, a la qualitat de 

vida de les persones.  

o Realitzar les consultes anuals a la ciutadania, tal i com es preveuen al 

Reglament de participació Ciutadana, el tercer diumenge de novembre de 

cada any.  

o Desplegar l’estratègia integral de govern obert, aprovada per l’Ajuntament, 

que agrupa totes les accions  que es desenvolupen, en base als principis de 

trànsparencia, de participació i de col·laboració amb la ciutadania.  

o Desenvolupar la Gestió Col·laborativa d’equipaments i serveis públics, 

implicant directament al teixit socio – cultural en la gestió. 

o Millora i dinamització dels consells de participació, en el marc de Reglament 

de Participació i Col·laboració. 

o Desenvolupar programes de suport comunitari i de col·laboració i voluntariat 

ciutadà, prioritzant el voluntariat educatiu i social 

 

C.2. Transparència i comunicació. 
Cal posar a disposició de la comunitat tota la informació sobre l’actuació municipal, 

la seva gestió i l’administració, és a dir, el que, el com i el perquè del que es fa. I fer-

ho de manera entenedora i accessible a tota la ciutadania, que contribueixi a fer una 

administració oberta a la intel·ligència col·lectiva. 

o Continuar desplegant l’Ordenança de transparència i administració 

electrònica, per a una administració més àgil i accessible.  

o Desenvolupar el model d’atenció integrada a la ciutadana i les empreses, en 

el marc de la reforma de l’edifici de l’Ajuntament.  

o Garantir el suport a la tasca de la Sindicatura Municipal de Greuges, com a 

institució que contribueix a reforçar la mediació amb la ciutadania en defensa 

dels seus drets.  

o Garantir uns mitjans de comunicació municipals oberts i participatius, amb la 

intervenció del Consell de Comunicació Local. 
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o Mantenir la ràdio municipal i adaptar-la a les noves realitats del segle XXI, 

com a espai de generació de continguts informatius multi-canal i de trobada i 

participació ciutadana. Generant sinèrgies amb les altres publicacions locals, 

així com promovent experiències de comunicació veïnals i comunitàries que 

plantegi la ciutadania. 

o Estudiar i impulsar la conversió de la televisió pública de la ciutat de 

Barcelona (Betevé) en la televisió pública de l’àrea metropolitana , per tal de 

pal·liar el crònic dèficit informatiu audiovisual de qualitat de les diferents 

comarques metropolitanes, en especial la del Baix Llobregat. 

 

C.3. Organització i funcionament  
Transformar l’Administració pública en una organització oberta, col·laborativa, 

intel·ligent i interconnectada, de manera integrada i amb processos simplificats i 

comuns, tot combatent la bretxa digital, és un repte central en el que l’Ajuntament de 

Sant Feliu ja està implicat. Al mateix temps, la gestió de recursos públics, que són 

del bé comú,  obliga a desenvolupar-la de manera curosa i a garantir la màxima 

eficiència en aquesta. 

o Desenvolupar el marc estratègic de l’organització  

o Desenvolupar el Pla de Responsabilitat Social, adoptat per l’Ajuntament, com 

a una concreció dels compromisos socials i ambientals que aquest ha de 

desplegar com a organització.  

o Desenvolupament de l’estratègia d’Administració digital, que aprofiti les 

oportunitats que els canvis tecnològics ens ofereixen en la gestió de 

l’administració.  

o Garantir la democratització de la tecnologia, reforçant els programes de 

formació i capacitació digital de la ciutadania, i la extensió de connexió 

gratuïta de wifi, a espais i equipaments públics. 

o Coordinació amb els centres educatius, ofertant recursos i propostes, per a 

l’ús inclusiu  de la tecnologia, amb especial atenció a la perspectiva de 

gènere. Tot promovent la co-innovació educativa i social.  

o Oferir formació tecnològica a col·lectius amb risc d’exclusió social. 

o Garantir l’accés als continguts digitals a totes les persones amb diversitats 

funcionals.   

o Elaborar un pla  calendaritzat per a la municipalització de Serveis Municipals. 

Valorar la creació d’una empresa pública municipal, per a la seva gestió, de 

manera consensuada.  

o Elaborar auditories/ avaluació dels contractes de serveis. 
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o Desplegar i completar el Catàleg de Serveis Municipals, i l’elaboració de les 

cartes de serveis, que concreten els objectius i els criteris de valoració de 

cadscun d’ells.  

o Impuls a la co-innovació educativa i social a la ciutat.  

o Mantenir l’ajust dels impostos al cost de la vida, que permeti l’equilibri entre 

les necessitats i els recursos, per garantir la prestació dels serveis. . 

o Continuar desplegant i millorant mesures de bonificació de taxes i preus 

públics, amb criteris socials i ambientals. 

 

 

 

Aprovat en assemblea de Sant Feliu en Comú Podem, el 23 de març de 2019. 

 

 

 

 


