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Tenim molt clar que els objectius prioritaris de l’ajuntament han de ser el de fer un Sant Feliu millor i el

d’aportar dignitat i proporcionar qualitat de vida a les persones. Al Sant Feliu dels propers anys se li
presentaran problemes que caldrà afrontar amb determinació i se li brindaran oportunitats que no es poden
deixar escapar. No podem deixar escapar més trens! I per fer això, cal fer-ho posant al capdavant aquests
dos objectius prioritaris: El de fer un Sant Feliu millor i el de la dignitat i qualitat de vida de les persones.

La nostra visió de Sant Feliu, la que volem compartir amb tots vosaltres és la d’una ciutat amable amb a la
seva gent. Una ciutat preocupada per l’atenció a les necessitats i als problemes més quotidians de les
persones: les famílies que no arriben a final de mes, els joves que no troben feina, l’encariment del preu del

lloguer de l’habitatge, la gent gran sola, aquella vorera en mal estat, la qualitat de l’educació dels nostres
fills, la neteja dels carrers, la seguretat ciutadana, la il·luminació, la integració de les persones amb
discapacitat... De la mateixa manera, cal treballar i preparar-nos per al Sant Feliu dels propers vint anys. No
ens podem adormir davant de la transformació per la qual passa la nostra societat i la nostra economia.
Haurem de treballar per que Sant Feliu esdevingui un punt d’atracció per a la creació de llocs de treball
d’innovació i tecnologia. Volem un Sant Feliu amb progrés social per a tothom, però per fer això ens cal
activar també la nostra economia. Entenem que progrés econòmic i progrés social no són conceptes
antagònics, a mida que generem progrés econòmic generem progrés social i a mida que augmenta el

progrés social i la societat s’equilibra, també incrementa el progrés econòmic. La lluita contra el canvi
climàtic i la preservació del medi ambient, també serà un repte important a llarg termini que caldrà afrontar
decididament, per tant cal posar solucions immediates.

Aquesta visió de Sant Feliu és també la d’una ciutat integradora, solidària i dinàmica. Sense deixar de ser el
que som: Una ciutat oberta, on qui hi arriba s’hi sent benvingut i s’hi queda i et diu que li agrada perquè és
una ciutat que sembla un poble. Una ciutat cohesionada, on gran part d’aquest mèrit el tenen les entitats.
És el moment d’escoltar a tothom. És el moment d’obrir l’administració i d’apropar l’Ajuntament a la

ciutadania.

Tirar endavant aquesta transformació de la nostra ciutat, no ho pot fer una persona sola, ni un grup polític
pel seu compte, això ens ha d’implicar a tots. D’aquí ve el nom “Tots Som Sant Feliu”. Per això hem aplegat
un grup de dones i homes que formen una candidatura transversal, diversa, d’orígens, edats, professions i
barris diversos. Persones sense prejudicis polítics ni motxilles. Gent honesta i alhora, gent molt preparada
per impulsar un projecte col·lectiu per, entre tots, fer un Sant Feliu millor que aporti dignitat i qualitat de
vida per a les persones. Gent disposada a “escoltar a tothom per representar a tothom”.

Som un grup nou de gent per a un nou horitzó de ciutat.
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•

(increment 14 policies locals). Instaurar el policia de barri, sent aquesta una figura
que permeti anticipar-se als possibles conflictes actuant de forma més preventiva que no pas
reactiva. Reforçar la plantilla de policia local en horari nocturn i en espais detectats d’actuació
prioritària en caps de setmana i festius -sorolls, “botellón”.

•

. instal•lació de videocàmeres per al control del trànsit i la vigilància de punts
especialment sensibles.

•

(increment dels serveis, més intensitat i sense excepcions)

•

(400 noves places d’aparcament públic, amb avantatges pels residents)

•

(soroll, contaminació, edificis sostenibles, incivisme): Nova normativa,
vigilància situacions, campanya cívica, etc.

•

. La convivència a l’espai públic depèn de cadascú de nosaltres. És per això, que
proposem aplicar de forma eficaç les ordenances de civisme amb l’objectiu de perseguir
determinats comportaments que lesionen la bona convivència entre veïns:

• Perseguir i multar als propietaris de gossos que no recullin els excrements
• Obligació de portar lligats i amb morrió els gossos de raça perillosa
• Garantir el bon descans dels veïns -horaris de terrasses• Prohibir que es pugui practicar el botellón a la via pública i sancionar amb fortes multes
trencar ampolles de vidre
• Sancionar les persones que tiren la brossa al terra i no fan ús de les papereres de la via
pública

• Ajuntament
•
•

(SFEI)
(acabar de completar la ciutat amb els nous sistemes d’il·luminació)
Ajuntament – Tot elèctric

• Tots els edificis municipals amb
• Dissenyar i divulgar una

(energia solar, etc.).
elèctric que ofereixi una opció real i

econòmica per iniciar una transició energètica cap a les renovables. Portar a terme aquesta

transició donant prioritat a les empreses de km.0. Aplicar aquest disseny amb un pla pilot a un
número concret d'habitatges de la ciutat.
• Gratuïtat

cotxes elèctrics.

• Noves

– vehicles elèctrics/Híbrids reals. (Bus urbà. Recollida brossa).

• Municipi
•

. Canvi conceptual: anar a contenidors intel·ligents.

• Descompte

any següent segons viatges Deixalleria. (Escalat: 1-5 (5%),

5- 12 (10%), 12 o més (15%).
• Ampliar el

que s'aplica al parc Nadal a

altres parcs de la ciutat.
• instal·lar punts de recarrega pera vehicles elèctrics accessibles per tothom.

•

la Plaça Vila (més amable i més segura).

•

de l’espai públic i millorar la resposta: voreres, paviment, arbres, parcs, espais per
gossos (7 nous pipicans), etc.

•

(manteniment constant i creació de 7 nous espais verds, un per barri).

• Creació de 20 Km.
•

(tancar un cercle de connexió).

(400 noves places d’aparcament públic, amb avantatges pels residents). Projecte

a 4 anys coordinat amb el soterrament.
• Crear una

de carrers de

• Construcció de
•

que connecti tota la ciutat (tres eixos).
de lloguer (40 per any).

de

per activitats socials i culturals de la ciutat.

• Creació de dos

a la Rambla (antic camp de futbol) quan es

dugui a terme el soterrament i a Can Calders / La Salut.
•

de la zona industrial de

. L’àmbit determinat pels entorns de la riera de la Salut

a l’entrada al nucli urbà de Sant Feliu és una zona industrial amb un nivell d’urbanització insuficient que genera problemes de
tot tipus a aquella zona de la ciutat. El que es proposa és la transformació d’aquest barri en un barri residencial enfocat a la
realització d’una política d’habitatge de protecció en règim de lloguer en el que més del 30% del sostre construït estigui destinat
a aquest règim. Un vial que connecti el Mas Lluhí amb el barri de Les Grasses. Aquesta actuació ha de suposar l’alliberament de
la riera de la Salut com a camí/vial de penetració al Parc de Collserola.

• Desplegar el projecte del
•

.

de la

entre Sant Feliu i els municipis veïns de Molins De Rei i

Sant Joan Despí, contacte amb el Parc Agrari i millora del funcionament del Carrer Del Pla al
Polígon Del Pla.
• Afrontar la

d’una

de com a mínim 8 metres d’amplada

amb paviment tou (sauló estabilitzat per exemple) i carril bici, que vagi des de Molins de Rei a
Cornellà. Junt amb aquesta vorera, en la zona del polígon del Pla, cal construir una lateral d’un sòl sentit de circulació i carril
d’aparcament amb un total de 7 metres d’amplada, a banda de la vorera que ja té. En aquest tram, aquesta carretera haurà de
disposar de dos carrils separats per una mitjana de 2 metres. Aquesta actuació és important també per millorar els accessos al
Parc Agrari, tant a peu generant connexions amb els camins que allà hi ha, com en vehicle, generant carrils d’acceleració.

Barris

Propostes per barris.
• Construcció d’un aparcament soterrat/semisoterrat entre la zona esportiva del carrer Mataró i
el Parc del Roserar i la remodelació d’aquest carrer per tal de permetre un nombre més gran
d’aparcaments en bateria. La reserva d’aparcaments pels usuaris de la zona esportiva per tal de
reduir la conflictivitat viària que hi ha ara com ara.

• Construcció d’un aparcament soterrat o en alçada a la zona de l’actual aparcament del carrer
Sant Josep o a la Plaça Alfons Comin que s’ha de remodelar.
• Reubicació en la parcel·la anterior del Centre cívic de Can Falguera.

• Generació de circuïts de carrers per a vianants i de prioritat invertida, foment de la concentració

comercial en aquests vials, creació d’una escola de comerç per tal de formar als comerciants de
Sant Feliu en tècniques per atraure clients.

• Zona d’equipaments del carrer Frederica Montseny.
• Construcció d’una escala mecànica per accedir al Cap Rambla i poder salvar l’elevat desnivell

•

(servei d’atenció per millora de l’espai públic amb resposta en 48 hores;
servei d’atenció per la seguretat: cap trucada o avís a la Policia Local sense resposta ni atenció).

•

nou sistema de participació, més obert, més real, més eficaç, més fàcil.
Referèndums temes estratègics

•
•

•

de participació ciutadana (trimestrals).

(Alcalde i equip de govern amb el barri, cada trimestre).

•

per joves, jubilats i aturats (ampliació targeta rosa) i redefinir el
carnet blau en funció de la capacitat econòmica.

• Tindran
•

tots/es aquells/es nens/es que ho necessitin.
(creació de 5 nous espais infantils distribuïts per tota la ciutat, amb garantia

de manteniment).
• Millorar la

. Estudiar el model de casos d’èxit municipals (ciutats

properes) i redefinir la gestió i ús de les piscines municipals.
• Continuar avançant cap una

eliminant totalment la bretxa digital (en especial

amb la gent gran).
• Promourem aquelles actuacions necessàries per a la
amb accés prioritari per a aquelles persones amb menys recursos que visquin soles.
• Foment de la

reforçant l’equip municipal dedicat exclusivament.

• Incrementar els recursos dels serveis municipals

•

•

,

•

: eina de convivència i llibertat. Entenem que la cultura ha de ser per a la ciutadania
un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió comuna. La cultura és, per tant,
una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social.

• La

és

. Els projectes i espais culturals no es poden gestionar

només des de les institucions. Apostem per a què les entitats i els creadors i creadores puguin
participar en el disseny, la programació i la gestió dels espais culturals.

• La

és una

. La cultura ha d’ésser per als ciutadans

un mitjà de participació social, de diàleg i de reflexió comuna que ens ha de permetre
reconèixer-nos com a persones i col·lectivament com a catalans i com a Santfeliuencs. Hem
d’assegurar-nos que totes les persones que viuen a la ciutat tenen els mateixos drets en l’accés
a la cultura.
• Polítiques

de la

. Impulsar campanyes de sensibilització lingüística,

conjuntes amb el Consorci per a la normalització lingüística i amb el teixit ciutadà.

• Una

. Si entenem la cultura com un dels elements centrals de la

nostra identitat com a poble, hem de fer una aposta decidida perquè Sant Feliu sigui una
referència en expressions populars i contemporànies en català. I és especialment important que
es potenciï la cultura popular tradicional.
• Que els

segueixin sent de la ciutadania. (Fira, Festes Primavera i

Tardor). Considerem important que hi hagi fórmules que assegurin la participació de les entitats
i creadors/es en aquestes fires i festes.
•

de ciutat (Museu d’història i art amb patrimoni local –públic o donació privada-).
Adequar l’antic edifici de l’escorxador.

• Creació d’un

(CAM) (camp de futbol de la Rambla, quan es

realitzi el soterrament) i compra del Centre Parroquial i conjuntament amb l’auditori crear un
tramat d’espais interconnectats que donin sortida a tota la creativitat artística i que projectin la
ciutat com a capital cultural de la comarca.
• Adequar
donar contingut a aquests espais.

a tots els barris (adaptació dels espais polivalents), cal

•

de

a les associacions i col·lectius que desenvolupin una tasca juvenil

dins el teixit associatiu de la ciutat (Casal de Joves).
• Ha de ser el

, com a

, qui treballi específicament les polítiques juvenils

i que aquestes no siguin elaborades des de l’òptica dels adults.
• Creació d’un

que sigui un espai de representació del jovent de la ciutat amb

caire vinculant i obert a totes els i les joves que hi vulguin participar, per tal de poder decidir

quina ciutat volem i que sigui una eina de cohesió entre el jovent.
• Promoure des de l’ajuntament la creació d’una

, elaborada pel consell

de joves i que respongui a les necessitats informatives, culturals, d’oci, lleure i laborals de tot el
jovent.
•

amb un projecte innovador: Programa de democràcia
participativa municipal en el qual els nens / es comencen a comprendre el funcionament de
l'Administració pública. Des de les aules, la metodologia del programa combina espais de diàleg

i debat que afavoreixen la lliure expressió i l'intercanvi d'opinions en un procés encaminat a la
construcció de propostes de grup relacionades amb l'agenda cultural i d'oci dels petits

• Crear la

, conjuntament amb les associacions de comerciants, de

forma que es vagin acumulant punts que és puguin utilitzar per descomptes en qualsevol
comerç. Campanya de foment del consum a la ciutat. Altra alternativa, a estudiar i consultar a la
població i el comerç, és la creació d’una moneda local que permeti que totes les ajudes /
subvencions que l’ajuntament doni o premis, es paguin en aquesta moneda i així fomentar que
tot el diner públic es quedi a la Ciutat.

• La

” , com els Amazon lockers (armaris / taquilles), on el comerciant

deixa la compra (refrigerats i tot) i el client pot anar a buscar-lo quan vulgui, si des de
l’administració publica fomentem aquests usos, el comerç de Sant Feliu tindrà les mateixes
disponibilitats que les grans plataformes d’internet.
•

. Revitalització comercial: Un projecte per revitalitzar
comercialment la ciutat. Amb aquest objectiu, es fomentarà l’ocupació de locals buits amb la
implantació d’establiments que tinguin activitats singulars de caràcter cultural, artístic, artesà,

de comerç tradicional i proximitat. Així, es pretén fomentar el comerç i la vitalitat de la ciutat
amb iniciatives que aportin valor afegit a l’entorn i que fomentin l’autoocupació amb la cessió
de locals a preu bonificat.
• Intensificar els

de

(Can Maginàs).

Establir una acció directa i continuada amb les empreses en la recerca d’oportunitats de feina
per les persones en atur de la nostra ciutat i per cobrir les vacants o ampliacions dels llocs de
treball a les empreses i comerços de la ciutat.
• Observatori de Treball i Economia de la ciutat.

• Potenciarem

als principals

en igualtat d'oportunitats a través de

l'extensió de la tarifació social a aquells serveis que afavoreixin la cohesió social entre la nostra
ciutadania. Comprometent-nos a mantenir-la en aquells serveis basics on ja s'aplica.
•

per a

: El Banc d'equip tècnic per a discapacitats es

crea amb l'objectiu que tothom que no pugui fer front al pagament o lloguer de material, hi
tingui accés. Es tracta de facilitar l'atenció a les persones amb mobilitat reduïda.

• Treball conjunt

i

: Millorar el funcionament de la

comissió d’inclusió social. Participació activa en la presa de decisions i realització d'accions
entre els membres de les entitats i els tècnics municipals. - Treball en xarxa entre entitats i
tècnics municipals - Intercanvi intergeneracional: joves i grans.
•

. una acció impulsada per l’Equip de Serveis Socials per detectar
possibles situacions de risc, podent prevenir-ne així de més greus, a través de la conscienciació i
col·laboració dels veïns, comerços i establiments de la ciutat. OBJECTIUS •Millorar la prevenció i
detecció de possibles situacions de risc. • Sensibilitzar i mobilitzar a la ciutat. •Potenciar el bon
tracte a la gent gran. •Implicar tots els agents de la ciutat en una campanya comuna. •Potenciar
el treball en xarxa. Per tal d'ajudar i facilitar que les persones grans puguin continuar vivint a la
seva llar, i garantir-ne el seu benestar amb la complicitat del seu entorn, tot prioritzant la
reducció del risc d'aïllament i d'exclusió social i pal·liar la solitud no volguda.

•

. Iniciar converses amb la Generalitat de Catalunya amb
un doble objectiu: planificació de futur per a una segona residència a la ciutat que permeti
absorbir les necessitats presents i futures de servei; i estudi d’un seguiment del funcionament
de l’actual residència amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i poder aprofitar-la al màxim.

•

. Pel que fa a polítiques d'igualtat, hem
de tenir presents els col·lectius LGTBI, en el sentit de l'Ajuntament com a institució que treballi
per la integració i perquè els col·lectius LGTBI no siguin incompresos, discriminats ni marginats.
sensibilitzar i prendre mesures contra l'homofòbia i la transfòbia. Quelcom com respecte per
tota la diversitat d'orientacions sexuals i totes les identitats de gènere. Aquesta actuació
s’hauria d’incorporar a l’àrea d’igualtat.
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