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Entrevistes als responsables i tècnics municipals 
 
 
Acta 8 de Novembre de 2011 
 
 
Equipaments esportius 
 
Assistents: 
 
Ajuntament: Manuel Barrios, Albert Cárdenas i José Rodríguez  
GMG: Anna Costa i Maria Bonet 
 
Síntesi dels aspectes més rellevants: 
 

- Possibilitat d’incorporar un nou equipament esportiu privat a l’inventari: Gimnàs Sant Feliu 
 
- Saturació dels accessos els caps de setmana a la zona esportiva Les Grases i al voltant 

del pavelló Juan Carlos Navarro. 
 

- Percepció d’increment de demanda per ús de gimnàstica rítmica i de jocs de raqueta. 
 
 
Equipaments funeraris i religiosos 
 
Assistents: 
 
Ajuntament: Manuel Barrios, Ignasi Forés 
GMG: Anna Costa i Maria Bonet 
 
Síntesi dels aspectes més rellevants: 
 

- Posar-nos en contacte amb Jordi Massegur, director i responsable de l’empresa 
concessionària del cementiri i tanatori per tal d’obtenir la informació per a l’inventari 

 
- Es comenta la incorporació dels espais e culte Església Evangèlica al C/ Llorenç Martí, 9 i 

el Salón del Reino de los Testigos de Jehová al C/ Santa Creu, 41, bx 
 
 
Equipaments culturals 
 
Assistents: 
 
Ajuntament: Manuel Barrios, MariLuz Retuerta, Maria Rascón, Jaume Garcia, Águeda Sánchez, 
Àngels Perea. 
GMG: Anna Costa i Maria Bonet 
 
Síntesi dels aspectes més rellevants: 
 

- Incloure nous equipaments culturals: AVV La Salut, AVV Can Nadal i Can Matacàs. 
 
- L’actual arxiu i el local del centre de barri Mas Lluí passen a l’inventari de reserves 

d’equipaments. 
 
- Possibilitat de subdividir l’Arxiu comarcal en 2, és a dir, Arxiu Local (equipament 

administratiu) i Arxiu Comarcal (equipament cultural) 
 

- Possibilitat de canvi de classificació del Casal de Joves. Passar d’equipament social a 
cultural. 

 



PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 

GMG PLANS I PROJECTES   c/Unió, 1  08221 Terrassa    www.gmg.cat 
 

- Es qüestiona també el canvi de classificació de l’Espai de dones Neus Miró d’equipament 
social a cultural però no s’arriba a un acord unànime. 

 
- Es proposa el canvi de nomenclatura de Parc del Roserar Dot i Camprubí a Roserar de 

Dot i de Camprubí 
 

- Repàs de la classificació dels espais culturals en espais escènico-musicals, centres 
culturals polivalents, espais expositius i museus i equipaments patrimonials. 

 
- Demanda rellevant d’activitats en centres de barris 

 
- Manca de magatzem de cultura, especialment per aquell material de grans dimensions 

(carrosses, etc) 
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Entrevistes als responsables i tècnics municipals 
 
 
Acta 10 de Novembre de 2011 
 
 
Equipaments socials i sanitaris-assitencials 
 
Assistents: 
 
Ajuntament: Manuel Barrios, Carme Parent, Maria Rascón, Mercè Solé, Alba Garcia, Águeda 
Sánchez, Angels Perea, Assumpta Lecha 
 
GMG: Anna Costa i Maria Bonet 
 
Síntesi dels aspectes més rellevants: 
 

- Es consensua passar l’equipament Casal de joves com a equipament cultural i no social 
 
- L’equipament Espai Familiar situat a Can Falguera es proposa passar-lo a la categoria 

d’educatius com la resta d’espais familiars que es troben a les escoles. S’argumenta 
també que properament aquest servei es traslladarà del Palau Falguera a la nova escola 
bressol Fàbregas. 

 
- Passar la Residència de discapacitats físics Can Llovera d’equipament sanitari a 

equipament social 
 

- Passar el Club social en salut mental Fundació Nou Camí d’equipament sanitari a 
equipament social 

 
- Passar el Centre ocupacional Marquet Molins d’equipament docent a equipament 

social 
 

- Es proposa incorporar com a equipaments educatius els esplais ja que són serveis 
d’educació en el lleure importants en el municipi. 
Es comenten els següents equipaments: 
  

. Centre cívic Roses. Esplai Sant Feliu 
 . Centre obert La Garsa. Esplai Sant Feliu 
 . Club d'Esplai Diversitat Lúdica. c/ Agustí Domingo, 11 
 . Sant Llorenç. c/ Daoíz i Velarde, 7 esq 
 . Agrupament Escolta Nostra Dona de la Salut. Parròquia de Sant Llorenç     
  c/passeig Penedès s/n 

 
-  Es proposa passar el CREDA/EAP com a equipament educatiu  

 
- Es proposa canviar la nomenclatura d’equipaments Sanitaris i assistencials per Sanitaris 
 
- Es proposa eliminar el Centre Mèdic Sant Feliu ja que no hi ha altres centres privats 
 
- Eliminar el Centre de dia El Jardí de Sant Feliu perquè ha tancat les portes 

 
- Es proposa repensar la incorporació de la Àrees d’atenció primària zona sud i zona 

nord com a equipaments amb un número assignat. Es comenta que són més un servei 
que un equipament com a tal i segurament això presta certa confusió. 
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Equipaments educatius 
 
Assistents: 
 
Ajuntament: Manuel Barrios, Assumpta Lecha, Úrsula Fuentes, Jaume Pagès, Mercè Solé 
GMG: Anna Costa i Maria Bonet 
 
Síntesi dels aspectes més rellevants: 
 

- Es proposa que la categoria sigui Equipaments educatius i no equipaments docents 
 
- Les escoles bressol municipals canvien la nomenclatura per Centres educatius 0-3 i les 

privades per Llars d’infants enlloc d’escola bressol. 
 

- Es proposa fer una subcategoria a l’equipament d’Aula Sant Feliu: 25.1 Aula Sant Feliu i 
25.2 Escola de formació d’adults Mestre Esteve 

 
- Es proposa que el CREDA s’englobi dins una nova fitxa sota el títol de Serveis Educatius 

on hi hagi el CREDA, EAP i Centre de recursos pedagògics 
 

- Els tècnics proporcionen informació sobre nombre de línies i alumnes dels centres que 
faltaven actualitzar. 
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Entrevistes als responsables i tècnics municipals 
 
 
Acta 15 de Novembre de 2011 
 
 
Equipaments administratius i de proveïment 
 
Assistents: 
 
Ajuntament: Manuel Barrios, Pilar Rodríguez, Mireia Vilanova, Idisre Viñas, Sara Barriga, Maria 
Rascón, Miguel Serrano, Mabel Ibañez, Veronica Fabre. 
 
GMG: Anna Costa i Maria Bonet 
 
Síntesi dels aspectes més rellevants: 
 

- L’inventari es considera correcte. 
 
- Es comenta que a la Torre del Roser es fa el programa Sant Feliu online. 

 
- Treure com a fitxa de l’inventar i els serveis d’atenció primària zona nord i sud. 

 
- Es comenta que al voltant de l’equipament de l’Aula Sant Feliu hi ha un espai d’horts. 

 
- Pel que fa el mercat, es comenta que hi ah un projecte per invertir en l’espai actual ja que 

aquest presenta deficiències (terra, humitats, ocells, zona de càrrega i descàrrega). 
Sembla que és important solventar en matèria sanitària. 

 
 

 
 

 
 




