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La ciutat va lliurar els primers
Premis Ciutat de Sant Boi
L’oncòleg Manel Esteller va guanyar el Premi Especial.
Maria Rodríguez i Salvador Freixas, el Premi d’Honor

03-04

Referèndum
sobre l’Estatut
El proper diumenge 18 de juny
estem convidats a les urnes amb
l’objectiu que els ciutadans i les
ciutadanes decidim el nou Estatut de Catalunya. La reforma promoguda pel Parlament de Catalunya n’ha completat la tramitació
i ara és el moment que el poble
català agafem la paraula i hi diguem la nostra.
Com a alcaldessa estic convençuda que aquest plebiscit encapçala un moment històric per a tots
nosaltres, ja que es tracta d’un
instrument que permet expressarnos democràticament per exigir el
millor per al nostre poble. L’Estatut
d’autonomia de Catalunya és la
llei que reconeix la nostra identitat nacional, així com el conjunt
de drets i deures que tenim els catalans des de fa 25 anys.
El procés de reforma ha pretès
aprofundir en aquestes conviccions amb la finalitat de millorar i
enfortir el nostre caràcter com a
país. Ara que arriba el moment
de pronunciar-nos sobre el nou
text cal que en coneguem el contingut i les seves línies fonamentals. D’aquesta manera disposarem dels elements necessaris per
poder expressar ben lliurement
l’opinió que ens mereix la nova llei
fonamental del nostre autogovern.
Crec fermament que hem d’estar
amatents i disposats a participar
d’aquesta experiència alhora
apassionant i enriquidora. Així, el
referèndum del proper dia 18 esdevé una bona eina per preparar
el futur d’un camí que vam iniciar
l’any 1979 per assegurar el progrés social i polític de Catalunya.
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Visites escolars
a l’Ajuntament

Els + petits de Sant Boi
Infants nascuts darrerament

9 de març de 2006

Gisela Becerra Santos

CEIP Massallera
23 de març de 2006

Telma Recobenis Ortigosa

Àlex Caro Pérez

17 març

Gisela Becerra Santos

8 abril

Yanira Ruiz Millán

9 abril

Telma Recobenis Ortigosa

26 abril

Dafne Peláez Hurtado
Imán Jabre Adsouli

27 abril

Nuria de la Cruz Fernández

Adrià Garcia Mena

Judith del Pino Alfaro

10 abril

Àlex Caro Pérez

Leire Aguacil Cañas

11 abril

LucÍa Torres Santos

Wian Zentar Sebiya

Joel Lozano Rojals

Judith Sánchez Cardeñosa

12 abril

Arnau Sánchez Vives

María del Carmen

13 abril

Claudia López Felipe

Hernández Camejo
27 abril

Denis Álvarez Gala

Naiara Fernández
Fernández

Samuel Mateo Fernández
14 abril

Alba Marraco Vela

28 abril

Juan Escribano Paniagua

15 abril

Claudia Delgado Galarzo

29 abril

David Calvo Haro

Lidia Freixas Rodríguez

30 abril

Laia González Gala

16 abril

Angela Noguera Comas

1 maig

Pau Carrilla Hernández

17 abril

Gerard Casas González

18 abril

Walid El Hani Zeriouli

Nairara Martínez Ruiz
2 maig

Ángela Noguera Comas
Berta Ruiz Rubio

Arnau Torres Rivallo

CEIP Josep Maria Ciurana (3r A)

30 de març de 2006

20 abril

Erik Mejías Vázquez

21 abril

Ibramin Azooz Charafat

22 abril

Alexis Sierto Retanero

23 abril

Clara Masmitjà Fernández

Telèfons
d’interès
Ajuntament
Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
Informació metropolitana
Policia Municipal
Policia Nacional
Bombers
Casal de Barri Cooperativa i Molí Nou
Casal de Barri Camps Blancs
Casal de Barri Casablanca
Casal de Barri Marianao
Cal Ninyo
L’Olivera
Can Massallera
Coressa
Ràdio Sant Boi
Síndic Municipal de Greuges
Emergències mèdiques
Sanitat Respon
Hospital de Sant Boi
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany
Ràdio Taxi Sant Boi
Ràdio Taxi Baix Llobregat
Servei Local de Català
Oficina d’Informació de Residus
Associació de Defensa Forestal
El Punt, Servei d’Informació Juvenil
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
Telèfon contra la Violència Domèstica

Nadia Serrano Alonso
Raúl Coronado Veleda

6 maig

Carlos Baldán Jurado
Antonio García Díaz

Jordi García Delgado

7 maig

Lucía Aguilar Méndez

Ilias El Moden Ben-Moussa

8 maig

Jesús Martínez Sánchez

24 abril

Davinia Gómez Gallego

25 abril

Rubén Cabrera Rubio

.CAT
CEIP Josep Maria Ciurana (3r B)

3 maig

Iván Sierra Rendón
10 maig

Joan Marc Troya Ureña

La pàgina web municipal ha adoptat el domini
.cat. Des del mes de maig ja s’hi pot accedir
teclejant www.santboi.cat. Les adreces
electròniques municipals també són accessibles amb aquesta extensió.
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Aquesta revista es distribueix de manera gratuïta cada mes a tots els domicilis de Sant Boi.
Si hi detecteu cap anomalia, ens la podeu comunicar trucant al telèfon 93 635 12 16.

És un servei que té la missió de defensar els drets i les llibertats de les persones
en relació amb l’actuació de l’Ajuntament de Sant Boi i dels organismes que en
depenen. El titular del servei compleix les seves funcions amb independència i
objectivitat.
Carrer Riereta, 10, baixos. Tel. 93 635 12 20. sindicdegreuges@santboi.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Tardes a convenir.
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L’oncòleg santboià Manel Esteller és
Premi Especial Ciutat de Sant Boi
Per la seva contribució a la investigació mèdica internacional
Manel Esteller ha rebut
el Premi Especial Ciutat
de Sant Boi, destinat a
reconèixer aportacions a
la defensa dels drets
humans, les llibertats, la
pau i el progrés. El
guardó es va lliurar el 20
de maig durant els
I Premis Ciutat de Sant
Boi. El sopar de
celebració va comptar
amb 200 comensals, la
majoria d’ells candidats a
les distincions que
concedia l’Ajuntament
sobre Cultura, Esports,
Acció cívica, Economia,
d’Honor i Especial.

E

l jurat ha valorat la contribució
del santboià Manel Esteller a la investigació mèdica arran els descobriments en relació a la detecció
precoç dels factors genètics del
càncer. La recerca li ha aportat
honors de la comunitat científica internacional, com la distinció de millor jove investigador en càncer. A
l’actualitat és cap d’Epigenètica
Molecular del Centre Nacional
d’Investigacions Oncològiques de
Madrid (CNIO). Sant Boi l’ha agraciat amb el títol de Fill Predilecte.
En el seu parlament, Manel Esteller es va mostrar honorat amb
aquest nou homenatge de seva
ciutat natal. Va dir que no es considera mereixedor del premi i el va
dedicar als pacients de càncer, hagin superat o no la malaltia.

Manel Esteller durant el seu parlament, després de rebre el premi

Sis premis i tres mencions honorífiques
Maria Rodríguez i Salvador Freixas, Premi d’Honor: Per la dedicació envers la integració de les
persones amb discapacitat intel·lectual, al capdavant de l’entitat Tots Som Santboians. Maria Rodríguez
va fer un parlament amb poques paraules, tot dient que ells han treballat a favor de la integració perquè
són pares d’un discapacitat, però que tothom ha de pensar que «tots som santboians».
Coral Renaixença, Premi de la Cultura: Per impulsar la difusió musical a Sant Boi durant 30 anys i
contribuir a l’educació musical de diverses generacions de santboians i santboianes. El president de la
Coral Renaixença, Xavier Balaguer, va dedicar el guardó «a tota la gent que ha passat per la coral
durant tres dècades d’existència», sense oblidar els grups infantils i «la massa social que li ha donat
suport».
Unió Esportiva Santboiana, Premi de l’Esport: Pels mèrits esportius acumulats al llarg de la seva
dilatada història, per la trajectòria social de l’entitat i per la projecció del nom de la ciutat a l’exterior. El
president de la Unió Esportiva Santboiana, Ricard Ros, va dir que «premis com aquests ajuden entitats
com la nostra -tot i que fa molts anys que treballem i tenim molta rauxa- a tirar endavant».
Tots Som Santboians, Premi d’Acció Cívica: Pel treball realitzat des de l’any 1989 per les famílies de
les persones amb discapacitats psíquiques amb l’objectiu de normalitzar la situació i millorar-ne la qualitat de vida. El president de Tots Som Santboians, Francisco Corbalán, va assegurar que no s’esperava
el guardó i va agrair «el suport de totes les persones que han col·laborat amb l’entitat».
Federació de Comerç de Sant Boi, Premi d’Economia: Per la dinamització i promoció del comerç
urbà, el foment de l’associacionisme i la formació contínua dels associats com a eina de millora permanent, que han realitzat des de 2001. El president de la Federació de Comerç de Sant Boi, Joan Ros, va
fer extensiu el premi a tots els associats «que participen en l’impuls de millorar el comerç de la ciutat».
Associació Joves Casablanca, menció honorífica de Cultura: Per la contribució a la dinamització cultural i juvenil al barri i a la ciutat
mitjançant iniciatives innovadores de foment de la cultura popular catalana. Club Ciclista Sant Boi, menció honorífica d’Esports: Per
haver consolidat la Cursa Ciclista del Llobregat com una de les proves més prestigioses del ciclisme català i per contribuir al foment de la
pràctica esportiva. IES Rafael Casanova, menció honorífica d’Acció Cívica: Per l’esforç de desenvolupar eixos transversals educatius,
en especial la mediació escolar, iniciativa que li ha fet merèixer el reconeixement de professionals i institucions.
ELS PREMIS CIUTAT DE SANT BOI VAN COMPTAR AMB EL PATROCINI DE LES EMPRESES NAEKO I VIDAL EUROPA.
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L’entrevista

«Mai no hem demanat caritat. Sempre
hem defensat el dret a la igualtat»
Maria Rodríguez i Salvador Freixas, Premi d’Honor Ciutat de Sant Boi
Can Massallera.
Dissabte, 20 de maig.
S’havia fet de nit.
Després de sopar, els
cafès ja estaven servits
i algunes tasses,
buides. Per l’escenari
havien passat Xavier
Balaguer, Albert Graus,
Ricard Ros, Pedro
López, Francisco
Corbalán, Manel Merino
i Joan Ros. Per la
megafonia es va sentir:
«Per l’esforç i la
dedicació esmerçats
per aquest matrimoni
envers la normalització
i la integració de les
persones amb
discapacitat intel·lectual
del nostre municipi i per
la seva contribució a la
creació i la consolidació
de l’entitat Tots Som
Santboians..., el
guanyador és... María
Rodríguez Águila i
Salvador Freixas
García». La sala es va
omplir d’aplaudiments.

E

speraven haver de pujar a
l’escenari a recollir el Premi
d’Honor Ciutat de Sant Boi?
Ell: «Només sabíem que estàvem
nominats i això ja ens feia il·lusió.»
Ella: «Sobretot ens ha agradat
que hi hagi hagut unanimitat del
jurat.»
Han rebut moltes felicitacions?
Ell: «De la gent que se n’ha assabentat, sí.»
Ella: «Nosaltres no li ho hem dit a
ningú. El ‘jo’ no ens agrada.»
Però un premi s’ha de lluir ...
Ell: «La figura l’hem posada al menjador i el diploma, l’emmarcarem.»
Es pot dir que han rebut un doble premi. Al d’Honor s’afegeix
el d’Acció Cívica atorgat a Tots
Som Santboians, l’entitat que
vostès van fundar el 1989.

Ella: «Quan van anunciar que Tots
Som Santboians havia guanyat un
dels premis, l’actual president de
l’entitat, Francisco Corbalán, em
va dir que el recollís jo. Evidentment no ho vaig voler fer perquè
considero que he passat el relleu
a altres persones.»
S’han desvinculat de l’entitat?
Ell: «No. Si cal ajuda, la donem.»
Ella: «Però després de tants anys
de dedicació, hem de descansar.»
Com va sorgir la idea de fundar
Tots Som Santboians?
Ella: «L’associació de familiars de
discapacitats a Seat va convocar
un acte per cercar gent de Sant
Boi que s’hi associés. Hi vam anar
com a pares afectats i amb altres
famílies d’aquí vam engrescar-nos
a crear l’entitat. A mi em van fer
presidenta perquè parlava català.»
Vostè va ocupar el càrrec durant
15 anys.
Ella: «És més important fer feina
que ser presidenta.»
Se’n va fer molta durant aquells
anys?
Ella: «Moltíssima. Primer no sabíem com funcionava res i a poc
a poc vam anar assumint nous
projectes d’integració. Vam posar
en marxa l’esplai, els casals
d’estiu, tallers, el club esportiu,
activitats culturals...»
Ell: «Tots Som Santboians ha participat a la rua del Carnaval, a la
Cavalcada de Reis, en la confecció de catifes florals de la Capvuitada i en moltes altres activitats.
D’aquesta manera, les persones
discapacitades han demostrat ser
uns ciutadans més.»
Han trobat comprensió i suport
entre la ciutadania?
Ella: «Tenim clar que no ens hem
d’avergonyir de la situació que vivim. Mai no hem demanat caritat.
Sempre hem defensat el dret a la
igualtat.»
Ell: «Si ens hem trobat amb algun
problema d’acceptació li hem plantat cara i solucionat sense conseqüències.»
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Amb ajut de les institucions?
Ella: «Sobretot, de l’Ajuntament.»
Què queda per fer?
Ella: «Les bases estan posades,
però sempre hi ha feina.»
Ell: «Falta que a Sant Boi hi hagi
pisos adaptats perquè els joves
discapacitats aprenguin a emancipar-se.»

Si fossin jurat dels Premis Ciutat de Sant Boi, a qui votarien?
Ella: «A Manel Esteller, que, amb
tota la raó del món, ha merescut
un dels premis d’enguany.»
Ell: Tots els guanyadors i guanyadores d’aquesta primera edició
s’ho mereixien per la feina que
fan a favor de la ciutat. A Sant Boi
hi ha molta gent trempada.»

Acte de lliurament dels premis, el 20 de maig, a Can Massallera
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El president Maragall presenta a
Sant Boi el projecte de l’hospital
El nou centre sanitari es començarà a construir a finals d’enguany
veni perquè assumeixi la construcció i la gestió del complex.

El president de la
Generalitat, Pasqual
Maragall, va visitar el 22
de maig les instal·lacions
de l’hospital psiquiàtric
regentat a la nostra ciutat
per l’Orde de Sant Joan
de Déu. Hi va conèixer
de prop el projecte del
nou complex hospitalari
de Sant Boi, que es
construirà en uns
terrenys situats al costat
d’aquestes instal·lacions
i que substituirà l’actual
Hospital Comarcal. Les
obres començaran a
finals d’any.

El president va visitar les instal·lacions de Sant Joan de Déu
acompanyat per la consellera Marina Geli i Montserrat Gibert

P

asqual Maragall va afirmar, en
un acte celebrat a la sala d’actes
de Sant Joan de Déu, Serveis de
Salut Mental, que el projecte de
l’hospital de Sant Boi exemplifica
«la solidesa del projecte de reforma en el qual s’ha compromès el
govern de la Generalitat de Cata-

lunya». El president va estar
acompanyat, durant la seva visita, per l’alcaldessa, Montserrat Gibert; la consellera de Salut, Marina Geli, i diversos mandataris de
l’Hospital i l’Orde de Sant Joan de
Déu, amb la qual l’Ajuntament i el
govern català ha signat un con-
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Compromís humà
Montserrat Gibert va lloar, en el decurs del mateix acte, la «visió humanitària del govern català» i va
afirmar que el nou hospital serà «la
cristal·lització del procés històric
de convivència entre els psiquiàtrics i la ciutat». En la mateixa línia de discurs, la consellera Marina Geli va assegurar que fer conviure en un mateix recinte un hospital general i un de psiquiàtric és
«una «oportunitat històrica» que
lliga amb el lema de Sant Joan de
Déu: «Compromís humà».
El nou hospital de Sant Boi, que
podria obrir les portes l’any 2009,
tindrà una capacitat màxima de
292 llits. Serà un hospital general,
amb unitats específiques de Pediatria i Ginecologia-Obstetrícia,
que donarà servei a una població
de més de 225.000 persones.
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Obres de reurbanització al
carrer de Torras i Bages
En el marc de la remodelació del nucli antic

El projecte de
remodelació del nucli
antic de Sant Boi també
inclourà la
reurbanització del carrer
Torras i Bages, que
passarà a ser de doble
sentit. Les obres
començaran aquest
mateix mes de juny i
comportaran la
desaparició de
l’aparcament exterior
paral·lel a la via del
carrilet. Els treballs es
faran de manera que no
caldrà tallar la circulació
de vehicles durant els
sis mesos que duraran
les obres.

E

l projecte (que ha estat presentat ja al Consell de Barri Centre, a
la Comissió de Mobilitat i als veïns)
preveu reurbanitzar el carrer, ampliar-ne les voreres, posar-hi paviment sonoreductor, plantar nous
arbres, canviar els punts d’enllumenat i renovar les diferents xarxes de servei.
Aquest carrer, una de les principals vies d’entrada a la ciutat, passarà a tenir dos carrils, un per a
cada sentit de la marxa, i un altre
de servei, en el qual hi haurà les
parades dels taxis i els autobusos
i activitats de càrrega i descàrrega. Quatre semàfors sincronitzats
facilitaran la fluïdesa del trànsit.
El conjunt de la intervenció no quedarà enllestit fins a desembre,
però aquest mateix agost ja es
podrà circular en tots dos sentits.

La resta de les obres de remodelació del nucli antic continua, mentrestant, el procés d’execució. Les
del carrer O’Donnell estan molt
avançades, i al carrer Major s’està
pavimentat un tram i fent la instal·lació de les xarxes de servei.
Rambla i plaça de l’Ajuntament
La reurbanització de la rambla va
començar aquest maig. Fins al novembre, s’executaran treballs per
condicionar-hi un passeig central
flanquejat per dos carrils reservats
al veïnat i als serveis. Els contenidors de recollida de brossa hi
aniran soterrats. A la plaça de
l’Ajuntament, les obres començaran al setembre. La plaça, un cop
repavimentada, serà de pendent
únic i els vehicles només hi podran
circular pel carrer Joan Bardina.

Un parque de bomberos y más de 40
viviendas ‘dotacionales’ en Sant Boi
E

l Pleno municipal aprobó inicialmente en el mes de mayo una modificación del Plan General Metropolitano. La medida afecta a dos parcelas de los sectores Can Calderon y Camí del Llor.
Viviendas para jóvenes y mayores. La operación permitirá, por un lado, que en el plazo de un par de
años puedan construirse 44 viviendas ‘dotacionales’ en el Camí del Llor (entre la ronda de Sant Ramon y la
calle Pollancres). Este nuevo modelo de vivienda es una fórmula ideada para atender las necesidades de
colectivos con necesidades especiales, como la gente mayor y los jóvenes que quieren emanciparse. Los
pisos, de pequeña superficie (1 o 2 habitaciones), comparten algunos servicios en la planta baja y son en
régimen de alquiler a un precio asequible.
Parque de Bomberos. Por otro lado, la modificación aprobada pone a disposición de la Generalitat, en el
polígono Can Calderon, unos terrenos adecuados para alojar el Parque de Bomberos de Sant Boi y, además, uno de los dos centros de coordinación de emergencias del ámbito metropolitano. La ubicación se ha
escogido por su proximidad al sistema de carreteras y a la zona forestal, para aumentar la capacidad de
reacción y la eficacia del servicio. El Parque de Bomberos podría estar en funcionamiento en 2009.
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Sirenas de
emergencia en
la Torre del Sol
y L’Olivera
La Generalitat instalará en
Sant Boi, durante este mes de
junio, dos sirenas de emergencia cuyo objeto es avisar
a la ciudadanía en caso de
que se produzca un riesgo de
tipo químico. Más en concreto, una hipotética fuga en los
depósitos de cloro de la planta potabilizadora de Sant
Joan Despí.
La materialización de este
riesgo es improbable, puesto
que los depósitos están protegidos por las máximas medidas de seguridad y llevan
más de cincuenta años en
funcionamiento sin que se hayan producido incidencias reseñables. Pese a ello, la normativa de protección civil obliga a instalar las sirenas con
carácter preventivo.
Las sirenas se colocarán en
la Torre del Sol (sobre una columna de 12 metros de altura) y en la cubierta de L’Olivera. Tras ello, el Ayuntamiento fijará un día para la
realización de un simulacro
de emergencia, que se repetirá cada doce meses.
Recomendaciones
En el supuesto de que se produjera un aviso preventivo,
los servicios de protección
civil recomiendan por encima
de todo conservar la calma.
En el caso concreto que nos
ocupa, el comportamiento
adecuado consistiría en permanecer en lugares cerrados
(en el domicilio, en la oficina...) y evitar, por tanto, estar
al aire libre. Es importante
tener en cuenta que las ventanas deberían estar cerradas y que no habría que poner en funcionamiento los sistemas de ventilación forzada
y aire acondicionado. Los servicios de protección civil, unidades móviles provistas de
altavoces y la emisora local
de radio se ocuparían de avisar a la población una vez el
riesgo hubiera pasado.
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Contra la contaminación acústica
El Ayuntamiento ha intensificado su tarea preventiva y correctiva
contra el ruido, uno de los males contemporáneos
El ruido urbano es un
problema creciente de
la sociedad
contemporánea. Su
omnipresencia
constituye un problema
para la salud pública y
para la convivencia,
además de poner en
duda la idea de
‘progreso’. El
Ayuntamiento,
consciente de la
importancia de
mantener a raya los
niveles de
contaminación acústica
en la ciudad, ha
intensificado en los
últimos años su tarea
orientada a prevenir,
vigilar y sancionar las
conductas más
‘ruidosas’.

Para reducir al máximo la contaminación acústica, el consistorio
también ha dedicado esfuerzos en
los últimos años a actualizar las
normas relativas este tema.

El concejal Miguel Ángel Merino afirma que Sant Boi mantiene
niveles de quejas razonables para una ciudad de 80.000 habitantes

Los aires acondicionados, el
volumen de la música en los locales de ocio y los ladridos a deshoras son causa de buena parte de
las molestias de las que se queja
la ciudadanía a través de diferentes canales. El concejal de Licencias, Miguel Ángel Merino, asegura que «es nuestra responsabilidad sensibilizar sobre la necesi-

dad de respetar el derecho de los
demás al descanso y la ausencia
de ruido, mediar en los conflictos,
hacer cumplir las normas de convivencia y sancionar siempre que
sea necesario». El Ayuntamiento
abrió en 2005 más de 50 expedientes de sanción y ha incoado
otros 33 en los primeros cinco
meses del año en curso.
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Insonorización
Así, el plan ordenador de los usos
y las actividades concedió, por
ejemplo, un margen de tiempo a
los locales de ocio para ajustarse
a diversas medidas de insonorización. Los negocios que no adopten esas medidas habrán de cerrar sus puertas. Las Ordenanzas
de civismo, recién aprobadas, han
establecido nuevos preceptos
para sancionar comportamientos
como el uso intempestivo de espacios públicos, el mal funcionamiento de aparatos en el hogar o las molestias causadas por animales.
La Policía Local, por su parte,
pone en práctica de forma periódica campañas contra, por ejemplo, el exceso de ruido provocado
por ciclomotores y motocicletas.
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Un proyecto resuelve por fin el
acceso ciudadano al río Llobregat

Educació ambiental

Pàgina verda

Camp de treball
a Can Palòs

La masia Can Palós està situa-

La Mancomunidad de Municipios ya ha encargado el proyecto,
que comenzará a ejecutarse a principios del año que viene

El Llobregat será pronto accesible para la

bregat, desde el que se podrá pasear a pie o
en bicicleta hasta Santa Coloma de Cervelló,
por un lado, hasta el Prat, por el lado contrario, e incluso hasta Cornellà, a través de la
gran pasarela que se ha construido por encima del cinturón del Litoral.

población de Sant Boi. La vieja aspiración de
la ciudad a disfrutar de las inmediaciones del
río como zona para el paseo, el ocio y la contemplación de la naturaleza deja de ser una
utopía irrealizable y se percibe hoy, por fin,
como la imagen de un futuro a corto plazo.
La Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona ha recogido el testigo de un proyecto municipal y ha encargado
la redacción de un nuevo proyecto, más ambicioso, que está siendo elaborado por un equipo multidisciplinar formado por arquitectos, ingenieros y técnicos en medio ambiente.

Consorcio para una gran operación
Toda esta operación, de gran complejidad y
envergadura, será posible en el marco de la
creación de un futuro consorcio que reunirá
los esfuerzos de la propia Mancomunitat, la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat y la Diputación de Barcelona. Este consorcio aglutinará en una idea
común los diferentes proyectos existentes para
la recuperación medioambiental y paisajística
y la mejora de los accesos al río a lo largo de
todo su recorrido. El futuro organismo también
gestionará los recursos comprometidos por el
Ministerio de Medio Ambiente como ‘compensación’ por el impacto causado por el AVE y
otras infraestructuras.
En el caso de Sant Boi, toda esta operación
ofrecerá una solución definitiva a la conexión
del río con el núcleo urbano o, lo que es lo
mismo, hará posible después de tantos años
su uso y disfrute por parte de la ciudadanía.

Desde El Prat hasta Santa Coloma
El proyecto propondrá una fórmula para acondicionar en la orilla del río un paseo que bordeará la práctica totalidad del recorrido del Llobregat en término municipal de Sant Boi. Este
camino será accesible para peatones y bicicletas desde un puente situado en la avenida
Maria Girona (frente al Ateneu Santboià). Las
obras, que comportarán la recuperación de los
márgenes del río y respetarán su configuración natural, comenzarán a principios de 2007.
Con todo ello, Sant Boi contará con un paso
directo, amplio y seguro, hacia la orilla del Llo-

Decathlon Sant Boi se suma con una campaña
de descuentos al proyecto Biciboi

El proyecto Biciboi, impulsado por el Ayuntamiento y gestionado por la Fundació Marianao,
cuenta con un nuevo aliado. La tienda de deportes Decathlon colabora con sus objetivos mediante la realización de una campaña que estará en vigor hasta el próximo 17 de junio. Los
clientes de este establecimiento comercial podrán beneficiarse de un 10% de descuento cuando compren una bicicleta nueva, siempre que al hacerlo hagan entrega de su bicicleta usada.
Decathlon contribuye así a hacer compatibles los tres vértices del triángulo de la sostenibilidad:
económico (ahorro del 10% para los clientes), ambiental (recogida controlada de las bicicletas)
y social (apoyo a la reinserción sociolaboral de las personas que se encargan de repararlas en
el marco de este proyecto).
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da a la vall de Santa Bàrbara,
al terme municipal de Sant Boi
de Llobregat.
L’Ajuntament hi ha fet una primera actuació, mitjançant una
escola taller, per consolidar estructuralment l’edifici i per mantenir la vegetació de l’entorn
amb l’objectiu de prevenir incendis. A més llarg termini, la intenció municipal és acabar
d’arranjar-ho tot per destinar la
masia a casa de colònies.
En aquest context de recuperació de la masia i el seu entorn,
l’Ajuntament de Sant Boi i la
Fundació SIGEA organitzem per
a aquest estiu el I Camp de Treball a Can Palós, adreçat a joves majors de 18 anys. Es realitzarà entre els dies 21 i 30 de
juliol.
Recuperar feixes de conreu
L’objectiu del camp de treball és
recuperar les feixes de conreu
de l’entorn de la masia per poder tornar a posar en funcionament la finca agrícola. Per aconseguir-ho s’empraran tècniques
de construcció amb pedra seca
i es treballarà la terra amb motocultors.
Els participants gaudiran d’una
estada de deu dies amb pernoctació a la masia, acompanyats
per monitors professionals, en
un entorn natural únic al nostre
municipi format per boscos de
roure, alzina, pi i camps de conreu de cirerers. L’Ajuntament es
fa càrrec de la totalitat de les
despeses.
Com inscriure-s’hi
Si voleu disposar de més informació o simplement formalitzar
la vostra inscripció, cal que truqueu, abans del 30 de juny vinent, al telèfon 93 635 40 08 o
al 93 647 21 21.
Fundació SIGEA
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La preinscripció a l’escola bressol
municipal es fa amb cita prèvia que
s’ha de demanar al 900 72 08 24
El proper curs entrarà
en funcionament la
primera escola bressol
municipal de Sant Boi.
El nou centre ofereix 82
places per a alumnes de
fins a 3 anys.
Per atendre la demanda
d’inscripcions,
l’Ajuntament ha habilitat
un servei gratuït d’atenció
telefònica que dóna cita
prèvia. Cal trucar abans
del 23 de juny, al 900
72 08 24, qualsevol dia
laborable, de 10 a 14
hores. Els sol·licitants
seran citats a l’OMAP,
a la planta baixa de
l’Ajuntament, a una
hora i dia concrets dins
el període de
preinscripció (del 12 al
23 de juny) perquè hi
lliurin la documentació.
L’ordre de les trucades
no afavoreix prioritat en
l’admissió.

de fins a 1 any, 26 d’1 a 2 anys i
40 de 2 a 3 anys. Cada grup es
reparteix en dues aules.
L’Ajuntament ha optat perquè el
centre sigui un servei totalment
públic, gestionat per l’empresa municipal Coressa. L’equip docent estarà format per 14 professionals,
entre els quals hi haurà el director/a, 6 mestres tutors/ores d’aula,
3 educadors/ores de suport, 3
auxiliars i un conserge.

La primera escola bressol municipal s’ha construÏt per mitjà d’un
sistema industrialitzat a Ciutat Cooperativa i Molí Nou

El 30 de juny es farà pública la
llista de sol·licituds amb els punts
que corresponen. La puntuació,
que marca la prioritat en l’admissió
de l’alumnat, s’estableix segons
uns criteris generals, que s’hauran
d’acreditar amb certificats oficials:
30 punts per viure a Sant Boi, 20
si el pare/mare treballa a Sant Boi,
15 per família nombrosa, 10 en
cas de discapacitat, 10 per ser beneficiari de renda mínima d’inser-

ció i 10 punts per malaltia crònica
de l’alumne/a. El 6 de juliol sortiran les llistes definitives.
Servei 100% municipal
L’edifici, que s’ha fabricat a peces,
ocupa una parcel·la de 1.350 m2
situada entre el carrer Frederic
Mompou i la ronda de Sant Ramon, al barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou. L’alumnat es distribuirà per grups d’edat: 16 infants

El Primer Fòrum Educatiu de Sant Boi
cita la ciutadania per al 10 de juny
El Primer Fòrum Educatiu Local,
que se celebrarà el 10 de juny a
L’Olivera, serà l’acte de presentació oficial del PEC, el Projecte
educatiu de ciutat.
El PEC té la intenció de convertir
Sant Boi en ciutat educadora. Es
basa en el fet que l’escola no ha
d’aglutinar la totalitat del procés
educatiu, sinó que s’ha de tenir en
compte que molts i diversos espais del municipi intervenen en la
formació: família, treball, clubs esportius, equipaments municipals,
comerços, centres d’oci, etc.
A partir d’aquí, es volen definir les
prioritats educatives a la ciutat i establir metodologies per assolir-les.
En aquesta comesa, l’Ajuntament
fa una crida a la ciutadania perquè s’hi impliqui.

El PEC, que s’ha nodrit de l’opinió
dels col·lectius representatius de
la matèria per confeccionar un
document base, s’obre ara a la
participació de tothom.
L’opinió veïnal
Les persones interessades a participar-hi poden inscriure’s al telèfon 93 6351200 (ext. 434). En
la sessió del 10 de juny, intervindran responsables d’ens públics, de
la comunitat educativa, d’associacions de pares i mares, d’entitats,
etc. S’hi organitzaran comissions
de treball sobre l’escolarització en
el tram de 0 a 3 anys, les activitats extraescolars, la formació permanent i el fracàs escolar.
Més informació, al web municipal
www.santboi.cat/pec.
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Conciliar la família i el treball
Amb l’objectiu que els pares i mares puguin conciliar la feina amb
l’atenció als seus fills/es, l’escola
tindrà un horari molt ampli. Estarà
oberta onze mesos l’any (només
tancarà a l’agost), de dilluns a divendres, de 8 a 18 hores (si sumem el temps d’acollida i de menjador). Sense els serveis complementaris, l’escolarització té una
quota mensual de 120 euros.
La prioritat fonamental del centre
serà atendre la petita infància de
Sant Boi per facilitar que desenvolupi capacitats i valors de forma
integradora amb coherència amb
les particularitats familiars i socials.

Oportunitats per
a tothom
L’Ajuntament de Sant Boi va
aprovar en el Ple de maig la
creació del Taller Prelaboral
per a persones afectades per
trastorn mental sever. Es tracta d’un nou servei de titularitat pública que estarà gestionat de forma directa per
l’empresa municipal Coressa.
La finalitat és facilitar a aquest
col·lectiu la formació necessària per trobar feina. La mesura respon a les directrius
del Pla d’actuació municipal
2004-2007 de «fer de Sant
Boi una ciutat per a tothom,
destinant més recursos per a
la plena integració de les persones amb discapacitat».
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Sant Boi acull el primer curs intercontinental
de formació i capacitació política de dones

El programa de formació
«Yo, política», que lidera
l’Ajuntament de Sant Boi,
ha dissenyat un pla de
capacitació política per a
dones de la Unió
Europea i d’Amèrica
Llatina. El Pla afavoreix
la participació femenina
en la presa de decisió
dins l’àmbit local. Es
tracta que les dones que
accedeixen a càrrecs de
poder polític l’exerceixin
amb aportacions
específiques que
responguin al sentir i
pensar de la meitat de la
humanitat.

www.yopolitica.org

Les classes també s’impartiran a Uruguai, El Salvador i Itàlia

A Sant Boi s’ha impartit, del 29
al 31 de maig, el primer curs de
formació i capacitació política per
a dones, dins el programa intercontinental Urbal. Dones amb
responsabilitat política en ajuntaments han assistit a les classes que
han impartit professores en política,
història i comunicació, entre les
quals es trobava Dolors Renau que
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exerceix el càrrec de Comissionada pels Programes Internacionals
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.
Socis europeus i americans
Les classes es repetiran a Montevideo, San Salvador i Torí. I se’n
faran quatre edicions en línia. A
«Yo, política» hi participen, com

a socis europeus, la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Torí
(Itàlia) i, com a socis americans,
les administracions locals de Quito (Equador), Montevideo (Uruguai), Sao Paulo (Brasil), Asunción
(Paraguai) i San Salvador (El Salvador). També es compta amb la
participació de la Fundació per a
la Pau i la Democràcia de Costa
Rica, Funpadem.
El programa ha rebut una aportació econòmica de la Unió Europea
de 241.000 euros.
Multiplicar els coneixements
La formació tindrà continuïtat gràcies a un recull didàctic, un catàleg
de bones pràctiques i un tutorial
e-learning.
La regidora de la Dona, Amor del
Àlamo, ha manifestat que «l’èxit
del curs ha fet que el Centre de
Recursos de les Dones ofereixi a
Can Jordana a partir del setembre
altres seminaris per a les santboianes que hi estiguin interessades.»

Viure Sant Boi

Juny 2006
Les persones

Procés de participació per un
Sant Boi amb més civisme
Victòria Camps va presentar el Pla de Civisme
El Pla de Civisme de
Sant Boi ha posat en
marxa un procés de
participació. L’objectiu
és que tota la ciutadania
pugui ajudar a elaborar
un programa d’accions
encaminat a reforçar els
fonaments de la
convivència a Sant Boi.
El procés arrenca
aquest mes amb una
primera ronda de
reunions de sis grups de
treball sectorials
(territori i comerç,
societat, cultura,
educació, esports i
joventut) oberts a la
participació de tothom.
Les opinions i les
propostes també es
recolliran per Internet.
Les conclusions finals
configuraran el Pacte
ciutadà pel civisme, que
se signarà durant el
pròxim mes de gener.

La catedràtica Victòria Camps, en primer terme, va explicar a Cal
Ninyo els principis teòrics del concepte de civisme

Una conferència magistral de
Victòria Camps, el 23 de maig a
Cal Ninyo, va obrir el camí del Pla
de Civisme de Sant Boi. El pas següent (entre el 6 i el 21 de juny)
seran les primeres reunions dels
grups de treball, que definiran els
continguts del Pla i que abordaran aspectes tan diversos com el
comportament a les places i espais públics, la resolució de problemes veïnals, la contaminació
acústica, la neteja de carrers o la

rachs, Judith Subirachs, va inaugurar el 18 de maig l’exposició
d’obres del seu pare que ha obert
les activitats a Can Castells Centre d’Art. La casa senyorial acull

l’exposició a la planta baixa. Al primer pis hi ha una mostra de llums
de Josep Pons, el Taller d’Arts
Plàstiques, tallers de creacions,
l’Aula de Tècniques Específiques,
l’arxiu i espai social.

Judith Subirachs amb Montserrat Gibert i Jaume Bosch

El síndic municipal de Greuges de Sant Boi, Carles Dalmau, va presentar al Ple municipal i als mitjans de comunicació l’informe de gestió de
2005. La seva oficina va assolir el màxim històric dels
seus 5 anys de funcionament,
amb un total de 589 intervencions. Aquesta xifra representa un increment pròxim al
20% en relació a 2004 i suposa una consolidació de la
Sindicatura Municipal de
Greuges, afavorida per una
intensa tasca de divulgació.
Del les intervencions de 2005,
el 16.6% han desembocat en
un expedient de queixa. El
nombre total de queixes ha
crescut un 66%.

integració de les persones
nouvingudes.
Com inscriure-s’hi
Les persones interessades a
prendre part en les sessions han
d’omplir una butlleta d’inscripció
que trobaran a l’OMAP, als casals
de barri, a la pàgina web
www.santboi.cat, al telèfon 902
998 160 o bé fent arribar un missatge electrònic a l’adreça
civisme@santboi.cat.

Can Castells Centre d’Art s’inaugura i
obre els jardins a activitats culturals
La filla de Josep Maria Subi-

Ressò de la
tasca del síndic
de Greuges

Els jardins de Can Castells Centre d’Art seran, durant els mesos
de bon temps, l’escenari privilegiat d’una programació a la fresca de 20 a 24 hores, amb servei
de bar. Entre les activitats previstes hi ha l’exhibició de realització
de grafits amb acompanyament
de música rap (el 9 de juny), actuació Txua d’electrodance ambiental (el 16 de juny), concert de
les Joventuts Musicals i Trio Sigma (30 de juny), Performance (7 de
juliol), Chill Out Bizarreries Cúbiques (14 de juliol) i recital de piano
interpretat per Manuel Morales (21
de juliol). La programació ha estat
elaborada amb la col·laboració
d’artistes locals, el Col·lectiu El
Crit/Do it i Empty People.
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Els motius principals de consulta i queixa són, com en
anys anteriors, els que tenen
a veure amb els serveis municipals (incivisme, neteja,
guals, vandalisme, trànsit...)
i el medi ambient (contaminació acústica, males olors...).
El perfil de la persona que
contacta amb el síndic és el
d’una persona d’entre 31 i 50
anys, dels barris Marianao o
Centre, que s’adreça a la institució a títol individual i de
forma presencial.
La majoria de les queixes són
presentades per homes,
mentre que les consultes són
protagonitzades principalment per dones. El 70% de
les persones ateses valoren
com a positiva o molt positiva
la intervenció realitzada pel
síndic municipal de Greuges.
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18 DE JUNY,
«Aproveu el projecte d’Estatut
A Sant Boi, com a arreu de Catalunya, l’engranatge electoral està en
marxa perquè tot estigui a punt per celebrar el referèndum
www.santboi.cat

U

na vegada aprovat al Congrés dels Diputats i del Senat, el
nou Estatut entra en la darrera etapa de la tramitació. Ara li correspon a la
ciutadania ratificar-lo o no en referèndum.
La votació s’ha convocat per al diumenge 18 de juny. Els col·legis electorals
obriran a les 9 del matí i tancaran a les 8 del vespre. Durant aquestes
onze hores, les persones majors de 18 anys residents a Catalunya podran
exercir el seu dret a vot. A Sant Boi hi haurà 15 col·legis electorals repartits
per la ciutat en casals de barri i centres escolars. En aquests comicis
també s’ha pogut votar per correu.

62.526 electors santboians
El cens provisional d’electors a Sant Boi del referèndum sobre l’Estatut és
de 62.526 persones. Seguint el procediment usual, l’Institut Nacional
d’Estadística farà arribar per correu als electors i electores les dades
personals de votació, és a dir, el col·legi i la taula que els corresponen. En
la majoria dels casos, les indicacions coincidiran amb les del referèndum
sobre la Constitució Europea, que es va celebrar el febrer de 2005. Cal
recordar que en el moment de la votació s’ha d’ensenyar un document
oficial acreditatiu d’identitat: el DNI, el carnet de conduir o el passaport.

Sí, no o en blanc
El referèndum pregunta si «Aproveu el projecte d’Estatut d’autonomia de
Catalunya?» A aquesta qüestió es pot respondre amb una d’aquestes tres
opcions: la papereta del SÍ, la papereta del NO o la papereta del requadre
en BLANC. Si s’escriu o es manipula el paper, el vot es considerarà nul.

Els resultats, la mateixa nit
Una vegada tancats els col·legis electorals, començarà el recompte dels
vots. Es preveu que els resultats es facin públics la mateixa nit. L’Ajuntament
els publicarà al web municipal i Ràdio Sant Boi els retransmetrà en un
programa especial dedicat al referèndum.

Debat sobre l’Estatut
R

àdio Sant Boi organitza un debat sobre la reforma de l’Estatut de Catalunya. Tindrà lloc el dijous 8 de juny, a les 20 hores, a la sala d’actes de
L’Olivera, que estarà oberta a l’assistència dels ciutadans i ciutadanes
que el vulguin presenciar. L’acte es retransmetrà en directe per l’emissora
municipal (89.4 FM). Hi intervindran representants dels grups parlamentaris que defensaran el sí, el no o el vot en blanc al referèndum, segons la
postura del grup polític al qual pertanyen. El públic present també hi podrà
participar plantejant qüestions o donant a conèixer la seva opinió sobre
aquest tema.
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REFERÈNDUM:

ut d’autonomia de Catalunya?»
El text íntegre de la proposta d’Estatut d’autonomia es pot consultar al web
de la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat

ALGUNS

ARTICLES DE L’ESTATUT DE

DONES

2006

LLENGUA

«Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat

«Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons

i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures
d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació. Les dones
tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats.»
(ARTICLE 19)

lingüístiques. Els actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües
oficials tenen, pel que fa a la llengua, validesa i eficàcia plenes.»
(ARTICLE 32)

JOVES

VIURE AMB DIGNITAT

«Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor
i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort.»
(ARTICLE 20.1)

EDUCACIÓ

«Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi
en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu
d’interès públic que garanteixi aquests drets. Les mares i els pares tenen
garantit, d’acord amb els principis establerts per l’article 37.4, el dret que
els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral
que vagi d’acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública,
en les quals l’ensenyament és laic.»
(ARTICLE 21.1/21.2)

«Els poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin l’emancipació dels joves, facilitant-los l’accés al món laboral i a
l’habitatge per tal que puguin desenvolupar llur propi projecte de vida i
participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural.»
(ARTICLE 40.4)

DISCAPACITATS

«Els poders públics han de garantir la protecció jurídica de les persones amb discapacitats i han de promoure’n la integració social, econòmica i laboral. També han d’adoptar les mesures necessàries per a suplir o complementar el suport de llur entorn familiar directe.»
(ARTICLE 40.5)

GENT GRAN

«Els poders públics han de garantir la protecció de les persones grans
«L

SERVEIS SOCIALS

es persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri
els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment
s’estableixen.»
(ARTICLE 24.3)

HABITATGE

«Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a
accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han
d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb
les condicions que determinen les lleis.»
(ARTICLE 26)

perquè puguin portar una vida digna i independent i participar en la vida
social i cultural. També han de procurar la plena integració de les persones grans en la societat per mitjà de polítiques públiques basades en el
principi de solidaritat intergeneracional.»
(ARTICLE 40.6)

IGUALTAT

«Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones
amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió,
la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure
l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de
l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat
i la dignitat de les persones.»
(ARTICLE 40.8)
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Una estàtua de Rafael Casanova, en un joc
La Diputació de Barcelona ha editat un joc pensat per difondre els
museus dels diferents municipis. El joc consta de 54 fitxes que reprodueixen peces significatives del patrimoni de cada localitat. L’objectiu
dels jugadors és aconseguir la col·lecció més valuosa i variada, tot
intercanviant cartes amb la resta dels jugadors. La número 40 mostra
l’escultura de Rafael Casanova que hi ha al vestíbul de Can Torrents,
obra de Rossend Nobas (1887). El joc es va presentar amb motiu de
la celebració del Dia Internacional dels Museus. El Periódico de Catalunya el va repartir gratuïtament un dia abans, el 17 de maig.

Sant Boi estrena geriàtric al carrer Benviure
El 19 de maig es va inaugurar el Centre Assistencial Benviure. L’acte
protocolari va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Montserrat
Gibert, i dels dos ciutadans de Sant Boi promotors del projecte, el
doctor Joan Torras i l’empresari Miguel Durán. La instal·lació (de 14.000
m2 de superfície, distribuïts en tres plantes) compta amb 178 places
de residència i 60 de centre de dia. Aquesta nova oferta, afegida a la
del pluriequipament social del Molí Nou, cobreix en gran mesura la
demanda assistencial per a gent gran existent al municipi.

Montserrat Gibert visita la mesquita de Sant Boi
L’alcaldessa, Montserrat Gibert, va aprofitar la jornada de portes obertes convocada als centres de culte musulmans de Catalunya el 20 de
maig per fer una visita a la mesquita Ibn el Khattab de Sant Boi (carrer
Torre Figueres, 38). També hi van assistir el parlamentari del PSCCpC Mohammed Chaib i un representant del Consell Islàmic Cultural
de Catalunya, entitat organitzadora de la jornada.

Campanya a El Punt per preparar els viatges de l’estiu
El Servei d’Informació Juvenil El Punt ha actualitzat la seva viatgeteca
perquè els joves de la ciutat puguin començar a preparar les pròximes
vacances. Mitjançant la campanya informativa ‘Viatges?’ es proporciona informació i documentació per planificar viatges assequibles a
qualsevol lloc del món. El Punt és a L’Olivera (plaça Montserrat Roig,
1, tel. 93 652 98 43). Està obert de dilluns a divendres, de 16 a 20.30
hores, i també els dimecres al matí, d’11.30 a 14 hores. Hi podreu
consultar també moltes pàgines web sobre aquest tema.

La Pastisseria Galan celebra el 50è aniversari
La Pastisseria Galan va fer cinquanta anys el proppassat 20 de maig,
durant la Festa Major. L’alcaldessa, Montserrat Gibert, va visitar amb
aquest motiu el cèlebre establiment del carrer Major, 66, que va obsequiar els clients amb una degustació de cava i pastes d’elaboració
pròpia. La família Galan es va fer càrrec de la pastisseria l’any 1956,
tot i que abans ja havia funcionat com a Ca la Candelària. Des de l’any
2000 regenten una altra botiga al carrer Jaume I, 73.

Por la recuperación de
un gobierno
metropolitano
Sant Boi ha aprobado una
moción en favor de la recuperación de la antigua Corporación Metropolitana de
Barcelona. La ciudad se
suma formalmente así a la
reivindicación de más de
treinta alcaldes y alcaldesas
de la zona que se han pronunciado en ese sentido. El
futuro organismo garantizaría
una mayor coordinación de
las políticas metropolitanas,
sobre todo en cuanto a urbanismo y vivienda.

Premi literari per a una
jove autora santboiana
L’escriptora santboiana Elisa
Mostazo Comas, de només
18 anys, ha obtingut el Premi de Narració per a Infants
de la XVII Nit de Sant Jordi,
a Perpinyà. Aquest guardó,
convocat per la delegació
d’Òmnium Cultural a la Catalunya Nord, està dotat amb
750 euros i la publicació del
text guanyador, el relat El petit veler.

Kassumay, projecte de
cooperació a Senegal
El 9 de juny es presenta, a la
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (20 hores), la Fundació
Kassumay per a tothom.
Aquest organisme ha nascut
de la iniciativa d’un grup de
viatgers conscienciats per
contribuir al desenvolupament de la regió senegalesa
de la Casamance i d’altres
zones de l’Àfrica subsahariana. El projecte es vehicula
mitjançant un centre de producció i formació que reinverteix els guanys en projectes
socials a la zona.

Aprendre, un assumpte per a tota la vida
Mai no és tard per aprendre. Aquest va ser el lema de la I Trobada
d’Educació Permanent de Sant Boi, que va tenir lloc durant el darrer
cap de setmana de maig a la plaça Teresa Valls i Diví. L’activitat pretén esdevenir una eina de promoció de tots els recursos existents a la
ciutat per formar persones adultes. A l’edició d’enguany, una desena
d’organismes d’aquest àmbit van muntar estands informatius i van organitzar tallers per promoure la participació del públic assistent: pintura, escriptura creativa, ball, tapes, ludoètnia, punt de llibre, te àrab...
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Rectificación
Viure Sant Boi reparte de
nuevo este mes la séptima
entrega del coleccionable
Racons històrics de Sant Boi.
Se han incorporado algunas
rectificaciones. El número 8
se distribuirá en julio.
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Primera pedra del circuit
permanent de ciclisme
Les obres començaran aquest mateix any

La ciutat estrenarà
durant el primer
semestre de l’any
vinent un circuit
permanent de ciclisme.
El 28 de maig se’n va
col·locar simbòlicament
la primera pedra, tot
coincidint amb la
celebració del
25a edició de la cursa
Berga-Sant Boi. El
futur circuit tindrà un
recorregut d’1,4 km al
voltant de l’Estadi
Municipal d’Atletisme
Constantí Miranda. Les
obres començaran a
finals d’any i aniran a
càrrec de l’Ajuntament
i de la Mancomunitat
de Municipis.

Segueix oberta
la preinscripció
al poliesportiu
Pau Gasol
El Centre Esportiu Municipal
Pau Gasol segueix preparant-se per obrir les portes al
públic la pròxima tardor.
Mentre les obres entren en
la recta final i el procés de
selecció del personal continua endavant, més de 1.000
persones s’han inscrit ja com
a abonades. El procés de
preinscripció continua obert
a la caseta habilitada al costat del futur complex, als casals de barri i a l’OMAP.

El regidor d’Esports ha subratllat que la nova instal·lació millorarà
la seguretat dels aficionats al ciclisme de Sant Boi

A

quest circuit és una demanda
històrica dels clubs locals (CC
Sant Boi, Peña Madurga i CC Casablanca) i dels aficionats a la
pràctica del ciclisme, que ajudarà
a augmentar la seguretat en la
conducció. L’accés serà obert per
a tothom. S’usarà principalment

perquè hi entrenin corredors federats, per a la pràctica del cicloturisme i per al ciclisme escolar. El
regidor d’Esports, José Manuel
González, considera que és una
nova instal·lació al servei de
l’esport, la salut i el lleure dels
santboians i les santboianes.»
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Gran zona d’aigües
La nova instal·lació, situada
al camí del Llor, serà un centre esportiu de darrera generació, que afegirà a la tradicional oferta de piscina i fitness una pista poliesportiva
i dues pistes de pàdel.
L’oferta estrella del Pau Gasol serà, però, una gran zona
d’aigües que es coneixerà
com a Termarium Sports.
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Nois i noies de l’Esplai Eixida
‘fan pinya’ contra la droga
És una nova experiència de prevenció comunitària
Les Festes de Barri de
Camps Blancs acolliran,
el 17 de juny, l’acte de
cloenda d’una nova
acció del programa de
prevenció de les
drogodependències
Fem Pinya!. L’ha
dissenyat l’entitat
Promoció i
Desenvolupament Social
i l’ha posat en marxa
l’Ajuntament. En aquesta
experiència pilot, han
participat 15 adolescents
de l’Esplai Eixida. En set
sessions, els nois i
noies han parlat sobre
els efectes negatius del
consum de tabac i
d’alcohol. Els conceptes
formatius es treballen a
partir d’omplir un àlbum
de cromos.

Fem pinya! és un programa extraescolar de prevenció de les drogodependències adreçat a adolescents d’11 i 12 anys. L’objectiu és
evitar o, si més no, retardar l’edat
en què es comença a fumar i a
prendre begudes alcohòliques,
que són les substàncies més habituals d’iniciació al consum de
drogues.

Ayudom+ presenta
els seus serveis
L’empresa d’atenció i ajuda
a dominicili Ayudom+ (telèfon
600 57 87 78) ha presentat a
l’Ajuntament, els serveis que
ofereix, amb els quals volen
donar resposta al progressiu
envelliment de la població.
Amb seu a Castelldefels i un
despatx al Viver d’Empreses
de Sant Boi, Ayudom+ presta al Baix Llobregat serveis
d’atenció a les persones (cures, podologia, fisioteràpia,
higiene personal, acompanyament, guàrdies...) i
d’adaptació de l’entorn (lloguer i venda d’ajuts mecànics, eliminació de barreres
arquitectòniques, neteja, bugaderia, compres, tràmits...).

Les sessions es fan amb l’ajut de
professionals de diferents àmbits.
Hi han col·laborat el Club de Beisbol, el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, la
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,
l’ambulatori i la UBASP de Camps
Blancs, el Casal de Barri, el pretaller de serigrafia, el grup de teatre Carpe Diem i Ràdio Marianao.

Albert Guinovart participarà en el primer
concert dels 30 anys de la Coral Renaixença
La programació per celebrar 30 anys de la Coral Renaixença s’iniciarà l’1 de juliol amb un concert especial. L’actuació es repetirà l’endemà, ja que es preveu una gran assistència de públic a Can Massallera. El
motiu és que la Renaixença comptarà amb l’acompanyament del compositor Albert Guinovart al piano i de
l’Orquestra de Cambra de Cervera, que estrenaran la versió per a cor mixt de l’exitós musical Mar i Cel.
Marta Jordana, Roger Balaguer i Arnau Cobo, de la coral local, interpretaran a Blanca, Saïd i Carles.
També intervindran els artistes consagrats Elena Roche (soprano), Joana Vidal (contralt), Marc Canturri
(baríton).
Al llarg dels seus 25 anys d’història, la Coral Renaixença ha fet prop de 700 concerts, ha enregistrat
diversos discs i ha obtingut premis, entre els quals destaca el principal guardó del Festival Internacional
d’Havaneres i Polifonia de Torrevieja. Ramon Marcó en va ser el primer director, de 1975 a 1991, que va
ser rellevat per Benet Puig, fins a 2005. Actualment Tomàs Grau està al capdavant d’un grup de 60 cantaires. L’entitat acaba de rebre el Premi Ciutat de Sant Boi de cultura.

El FC Santboià,
solidari amb Guinea
El Futbol Club Santboià continua mantenint vincles de solidaritat amb l’escola El Buen
Pastor, de Malabo (Guinea
Equatorial). L’entitat de la nostra ciutat hi ha fet arribar
l’equipació completa per formar
l’equip de futbol del centre educatiu. Des de fa mesos, el FC
Santboià assumeix les despeses d’estudis de dos nens de
10 anys i un de 14, fills de famílies necessitades

Els Diables de Sant Boi van
festejar el 25è aniversari
E

l 20 de maig, l’espectacular correfoc de Festa Major va ser l’acte
central de celebració dels 25 anys dels Diables de Sant Boi.
El 1981 un grup de joves monitors d’esplai, amb ganes de fer gresca,
van fundar la Colla de Diables de Sant Boi. El grup va començar fent
teatre al carrer i, atret per l’esperit folklòric, va afegir el foc als seus
espectacles. En l’actualitat, integren la colla 25 diables, als quals s’han
d’afegir les persones que es responsabilitzen del Drac Pepitu i els percussionistes coneguts com a Diabòlics Músics.

Espurnes de foc i esclat de petards del correfoc de Festa Major
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Cartes dels lectors

Sala de Plens

Un tenor santboià

+

Joan Alegret i Priu
Enguany, per Festa Major, s’ha
posat en escena la sarsuela
Cançó d’amor i de guerra.
L’obra, molt bonica, la van estrenar a Barcelona el tenor Emili
Vendrell, pare, i una soprano.
A Sant Boi teníem un tenor que
es deia Francesc Godayol. Havia nascut a la Colònia Güell,
però es va criar al nostre Sant
Boi i s’hi va casar amb la Sra.
Madrona Valls, de Ca la Isabel
del Rindu. El Francesc feia les
delícies dels santboians amb
aquesta bonica sarsuela i amb
d’altres que interpretava als dos
ateneus.
Era un tenor de la categoria
d’Emili Vendrell o fins i tot millor, segons alguns, perquè
Vendrell tenia una veu una mica
abaritonada i la de Godayol era
més fina.
Es va retirar tot interpretant a
l’Ateneu Santboià Luisa Fernanda, del mestre Moreno Torroba. Aleshores se’n va anar a
viure a Barcelona.
Aquest escrit només vol servir
com a record per a un dels tants
santboians que amb els anys
han passat a l’oblit, i per rememorar alguna de tantes converses que pels volts de la Festa
Major es tenien al cafè de casa,
el Núria.

El camí de Sant Jaume
Pere Elias
Fa poc més d’un any vaig recórrer el camí de Sant Jaume a
peu i em va anar força bé. Vaig
començar la caminada a SaintJean-Pied-de-Port i, si Déu vol,
enguany repetiré el pelegrinatge.
Explico això perquè vull recordar que Sant Boi forma part de
la història del camí de Sant Jaume. Des de Sant Boi, els pelegrins anaven pels repeus de la
serralada del Garraf, tot vore-

jant, llavors, els insalubres i difícils de passar terrrenys pantanosos de l’actual delta del Llobregat.»
A partir de la meva experiència,
vull compartir amb els lectors de
Viure Sant Boi aquest poema,
Havanera del camí:
«Per un camí no gens feixuc
/ vaig anar a Compostel·la, /
el cel em feia d’aixopluc / i el
cor fort, de caravel·la.
Esperonat pel vent del nord
/ entre bedolls, roures i pins,
/ per fi vaig arribar a port /
havent partit de terra endins.
Les ones s’estavellaven /
contra les roques del vell far,
/ i les dones mariscaven /
aprofitant la baixamar.
Un trajecte meravellós / fins
al cap de Finisterre, / que féu
sentir-me molt joiós / tramuntant de serra en serra.
A les envistes de la mar /
vaig recordar amb nostàlgia
/ quan m’escapava de la llar
/ vers la mar Mediterrània.
Aquella dèria d’infància / per
sort la vaig recuperar; / fent
la ruta mil·lenària / que desemboca a l’Oceà.»

Diumenge de Rams
Mossèn Xavier Sobrevia
Volem donar les gràcies a tota
la gent que va participar en la
celebració del Diumenge de
Rams, el passat 9 d’abril a la
plaça de Mercè Rodoreda. En
especial, expressem el nostre
agraïment a les persones que
van ajudar a organitzar els
cants, l’altar, la difusió, etc. i en
particular a l’Ajuntament pel seu
suport i per les seves facilitats
per a la celebració de l’acte.
Van assistir-hi més de 1.200
persones i va ser tot un èxit. Estem contents per l’entusiasme
viscut per tots els participants
en la celebració i esperem que
es repeteixi encara millor l’any
vinent.

Podeu adreçar la vostra carta a: Revista municipal
Viure Sant Boi. Ajuntament de Sant Boi. Plaça de l’Ajuntament, 1;
o bé a l’adreça de correu electrònic comunica@santboi.cat.
Les cartes han de tenir una extensió inferior a les 20 línies,
han d’anar signades amb nom i cognoms i hi han de constar l’adreça
i el telèfon del remitent. Viure Sant Boi es reserva el dret
d’extractar-ne o resumir-ne el contingut.
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civisme,
millor ciutat

María Antònia Barragan
Regidora d’Economia i Hisenda

PSC

‘E

stamos instalados en el liberalismo, en el triunfo de las
libertades individuales por encima de cualquier otro valor. No
se ha de lamentar. Que la libertad como ideal prioritario haya
triunfado es un progreso. Lo
que debe hacerse es actuar en
consecuencia.... Es necesaria
una acción conjunta de cooperación, participación y solidaridad’.
(Victòria Camps i
Salvador Giner)
Amb el lema “+ civisme, millor
ciutat” hem presentat el Pla de
Civisme de Sant Boi.
Podríem dir que el civisme és el
resultat de tots els comportaments, actituds i conductes essencials per a la bona convivència de
les persones.
El nostre compromís és concretar
totes aquelles polítiques locals
que ens ajudin a definir un model
de ciutat que vetlli pels drets humans, la cohesió, la justícia social
i la sostenibilitat econòmica i ambiental, amb l’objectiu general de
millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Cal que prevalguin els valors del respecte, el civisme i el
bon ús dels espais comuns.
Per aconseguir aquests objectius
és imprescindible comptar amb la
ciutadania i amb el teixit associatiu de la nostra ciutat. Només així
podrem concretar els objectius
que perseguim i, en definitiva, les
accions que haurem de portar a
la pràctica per fer realitat finalment
l’efecte que podríem considerar
com la base de l’ètica: “No facis
als altres allò que no vols que et
facin a tu”.
Perquè civisme i bona educació
són dues cares d’una mateixa
moneda que es diu respecte i que
és la base de la convivència.

Responsabilitat

Miguel Ángel Merino
Regidor de Llicències d’Obres i
Llicències de Medi Ambient ICV

C

atalunya podrà disposar d’un nou
Estatut molt més avançat, en tots els
camps, que l’Estatut de 1979, amb més
poder polític i més recursos amb drets
socials, reconeixement nacional, més
competències i més recursos, que cal
que sigui aprovat per la ciutadania de
Catalunya amb un sí majoritari com a
èxit per als treballadors i treballadores,
dels moviments socials progressistes,
de totes aquelles persones que reclamen més drets socials, drets ambientals i polítiques públiques que afavoreixin la majoria.
ERC ha decidit, per les seves bases,
finalment, optar pel no a l’Estatut, després que la direcció d’aquest partit proposés el vot nul, decisió que és un greu
error polític i que explica per què la direcció d’ERC ha degradat l’Estatut emetent missatges negatius que no responen
a la realitat. Al final s’ha acabat imposant l’opció més radical, incomprensible
i irresponsable, sumant els seus vots als
del PP, per provocar un fracàs col·lectiu i
bloqueig institucional, a més de la seva
sortida del Govern perquè ha fet saltar
pels aires el Pacte del Tinell.
Des del nostre grup municipal ens sentim orgullosos de la tasca realitzada per
ICV-EUiA al Govern, que ha estat l’única
formació política que no ha contribuït
als sorolls que tant l’han perjudicat i ha
estat la garantia de rigor i seriositat, tot
demostrant que es pot governar amb
responsabilitat en una coalició.
El primer Govern catalanista i d’esquerres, després de vint-i-tres anys de Govern conservador, ha posat les bases
d’un canvi polític profund i en dos anys
i mig s’ha aprovat el nou Estatut, s’ha
impulsat una veritable política
d’habitatge, una nova política territorial,
la gestió sostenible de l’aigua i dels residus, s’ha incrementat la despesa social, s’han reduït les llistes d’espera sanitàries i s’han incrementat les places
escolars públiques.
Sant Boi això ho ha de tenir clar: en
aquest curt període, s’ha aconseguit per
a la nostra ciutat un nou hospital de referència comarcal, un Pla de millora integral per al barri de Casablanca i una
escola bressol al barri de Cooperativa.
Ara resta aprovar al Parlament les lleis
elaborades pel Govern, projectes tan
importants com la llei de l’Habitatge, la
llei del Memorial Democràtic, la llei de
Prestacions Econòmiques d’Assistència
Social, la de Serveis Socials, la de l’Institut Català de la Salut, entre d’altres,
per a la qual cosa es necessiten mantenir les majories d’esquerres al Parlament i poder finalitzar les polítiques
compromeses.
Tant de bo no tornem a veure més irresponsabilitats!
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No a este Estatut

Estatut retallat?
Ara toca no

Sí al futur, a
l’Estatut
Clar i català

Rafael Cañedo Torrubiano
Portaveu del Grup Municipal
PP

T

odo el proceso llevado a cabo por
el Govern de la Generalitat hasta la
fecha en el proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña ha sido un verdadero fracaso, hasta tal punto que se
ha cargado al propio gobierno catalán.
Lo ocurrido en el último año y medio
con el Estatut ha evidenciado, por un
lado, el ridículo de los dirigentes del
gobierno tripartido catalán; por otro,
como CiU y el Sr. Zapatero se han
pasado por el “forro de los caprichos”
y a espaldas del PSC la propuesta
de Estatuto aprobada por el
Parlament de Catalunya en septiembre del año pasado. ¿No decían todos que Madrid tendría que respetar
lo que decidiera el Parlamento catalán ya que representa la voluntad de
los catalanes? Pues mire el respeto
que ellos mismos le han tenido al
Parlament: ninguno.
El actual proyecto de reforma
estatutaria presenta al nacionalismo
catalán no como una opción entre
otras, sino como la única opción posible y la única forma auténtica de ser
catalán, la única manera de ser demócrata en Cataluña.
Asimismo, el Estatut se ha convertido en algo de lo que no se puede discutir ni opinar y que lleva a la paranoia de reclamar una España plural
pero que no haya una Cataluña plural, sino un simple relevo en el ejercicio de un proyecto nacionalista.
Un texto inconstitucional que niega y
cuestiona constantemente la existencia del modelo de España como Estado-Nación para después afirmar una
pretendida identidad histórica nacional.
Presenta al Estado español como un
proyecto artificial de carácter residual
donde las diferentes Regiones y Comunidades Autónomas que la integran
se ven forzadas a formar parte.
Una propuesta de Estatuto que presenta un modelo social y económico
profundamente intervencionista, con
el objetivo de llevar a cabo desde el
poder político un control total sobre
la sociedad catalana.
Un Estatuto debe de ser un marco
político de todos en el que cada gobierno, sea del color político que sea,
pueda aplicar sus políticas sin que
vengan determinadas de antemano.
Para más información,
www.ppsantboi.com

Josep Maria Cervelló
Regidor del Grup Municipal
ERC

L

a proposta de reforma de l’actual
Estatut va sorgir de la idea majoritària
que l’actual autonomia ja no donava
respostes a les necessitats de Catalunya i que calia canviar profundament les bases de la relació amb Espanya, des del punt de vista polític i
econòmic, perquè el dèficit fiscal, la
manca d’inversions en infraestructures
o la incapacitat de poder gestionar directament els nostres ports i aeroports
ens està asfixiant econòmicament i el
preu el paguem els qui vivim del nostre
treball i els que necessiten serveis,
prestacions i polítiques públiques de
benestar. Traïda la voluntat del Parlament de Catalunya, dominada la política catalana per interessos partidistes a curt termini, els partits de la Catalunya mesella ens demanen que
avalem la seva resignació. Aprovar
aquest Estatut és acceptar les retallades del pacte Mas-Zapatero i el sí és
una renúncia a l’Estatut que el Parlament de Catalunya va aprovar. L’Estatut
retallat perpetua l’espoli fiscal i renuncia a recaptar tots els impostos, no reconeix Catalunya com a nació, no ens
traspassa l’aeroport del Prat, no estableix el requisit del català a la justícia,
no crea un marc propi de relacions laborals, no ens dóna les competències
adequades per acollir la immigració i
integrar-la, no assegura les inversions
que Catalunya mereix i necessita en
sanitat, educació, habitatge, universitats, transports recerca, etc. Els petits
avenços que incorpora l’Estatut retallat s’aconseguiran igualment perquè
depenen de lleis que estan en vies de
ser reformades de les quals podran beneficiar-se per igual totes les comunitats autònomes. Ens cal més ambició
en la construcció d’una Catalunya més
lliure que pugui fer polítiques avançades per la cohesió social i tenir infraestructures modernes per a una economia dinàmica i competitiva. Cal pensar
en la Catalunya de d’aquí 20 anys i en
la joventut que en serà protagonista,
que no va votar l’Estatut del 1979, que
no té deutes amb el passat i que no
vol hipoteques per al futur.

Xarx@:
fòrum
Les nostres
ciutats són
massa
sorolloses

?

Agustí Torrents i Barrachina
Portaveu del Grup Municipal
CiU

L’

any 1979 vaig poder donar
suport a l’aprovació de l’actual
Estatut. Tot just era major d’edat i
amb més il·lusió que coneixença
vaig creure que el meu país milloraria en tots els sentits amb
aquell Estatut;així ha sigut des de
llavors.
Durant gairebé 25 anys de militància en una força política com Convergència he pogut continuar treballant pel meu país i ho he fet
amb la il·lusió, la convicció, la fermesa i el realisme que m’han anat
transmetent tant els meus companys des de les idees nacionalistes i socialment compromeses
com des de la meva implicació
social i laboral amb els ciutadans.
Ara hem treballat de valent, la majoria de forces polítiques catalanes, per tenir més i millor autogovern; Convergència i Unió com a
principal partit català ha jugat fort
com sempre, el resultat ha estat
un nou text estatutari que ens permetrà afrontar i gestionar millor
el nostre futur.
Tot o res és una possibilitat que alguna força política vol explotar. No
hi crec; el meu horitzó, el del meu
país continua sent el que va aprovar el Parlament de Catalunya el
passat 30 de setembre, però en
política com en totes les qüestions
on s’ha de negociar, cal tenir la capacitat, l’habilitat i el realisme que
permeti arribar a uns acords justos
i satisfactoris i l’aconseguit amb el
nou Estatut ho és.
Per això el dia 18 de juny aniré
convençut i content a votar sí al
nou Estatut. Jo, els meus, el país,
tots i totes en sortirem guanyant,
en afirmació nacional, en capacitat de gestió i decisió en recursos
econòmics; el nostre dia a dia serà
millor, segur.
Han passat més de 25 anys i el
futur ens ha de projectar cap a una
Catalunya més lliure, justa i compromesa. Amb el nou Estatut, almenys jo continuaré treballant i
lluitant per aconseguir-ho.
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Sí, pero es
inevitable
“Pienso que sí. Hay mucho
ruido, pero no se puede
evitar. Lo peor es el ruido
que hacen los chavales en
algunas zonas, con las
motos y los coches. Ahora
llega el verano, hace buen
tiempo y las ventanas están
abiertas....”
Ester Vera Moreno, 41 anys,
Can Paulet, mestressa de casa

Sobretot, hi
ha massa
obres
“Sobretot, hi ha massa
obres, que podrien distribuirse millor al llarg de l’any.
També hi ha un col·lapse del
trànsit. Espero que el Pla de
mobilitat que ara està en
procés d’elaboració ajudi
que les coses vagin a millor.”
Josep Lluís Peñalver Pérez, 38 anys,
Centre, professor de secundàira

Depende del
barrio

“Hay bastante ruido en las
ciudades, provocado principalmente por el exceso de
coches. En Sant Boi, es
distinto según el barrio; los
hay más y menos ruidosos.
El mío era más tranquilo
antes que ahora.”

Pepi Rodríguez Guerra, 43 anys,
Molí Vell, mestressa de casa
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Les persones

La gerra de Germanus
El Museu de Sant Boi presenta una peça de ceràmica romana amb una
inscripció única a la península Ibèrica
El Museu de Sant Boi va
presentar el 18 de maig,
Dia Internacional dels
Museus, una peça de
gran vàlua arqueològica.
Es tracta d’una gerra de
ceràmica d’ús quotidià,
de procedència romana,
que conté un curiós text
epigrafiat. El fet que una
peça romana de
ceràmica comuna
contingui la inscripció
d’un text ‘privat’ és una
raresa que fins ara
només s’havia trobat a
dos llocs arreu del món:
a Pompeia i al sud de la
Gàl·lia. Per a Sant Boi, la
troballa té una
significació afegida, ja
que permet documentar
el nom de Germanus, la
segona persona resident
a Sant Boi durant l’epoca
romana de qui tenim
constància escrita.

nentment, sabia escriure (podria
tractar-se d’una persona rica caiguda en desgràcia o feta presonera, un mestre -gramaticus- o,
simplement, un esclau amic del fill
de l’amo, tot i que això no deixen
de ser especulacions).

La inscripció diu: ‘Sóc d’en Germà. Lladre, tem el malefici’

F

ins ara coneíxiem només Iulius
Anicetus, un obrador d’àmfores de
finals del s.I aC; ara també coneixem Germanus, probablement
un esclau de finals del s.II dC.
La ceràmica que conté el nom de
Germanus es va localitzar durant
les excavacions fetes l’any passat a l’antic casal Ca La Teresa
de l’Oli (a la plaça de l’Església)
per adequar-lo com a futura seu
del Museu de Sant Boi.

La peça trobada és una gerra de
ceràmica cuita que segurament es
va usar per contenir aigua (o potser vi). Probablement va ser fabricada a Sant Boi durant la mateixa
època en què es van bastir les
Termes Romanes (entre finals del
s.II i principis del s.III dC).
Un esclau il·lustrat
El propietari hauria estat un esclau
anomenat Germà que, sorpre-

Propietat privada
La inscripció està feta amb un
punxó i escrita en llatí al coll de la
gerra, amb una lletra cursiva molt
acurada. Diu exactament: ‘Germani sum. Fur caue malum’, és a dir,
‘Sóc propietat d’en Germà. Lladre,
tem el malefici’. És la mateixa
peça, doncs, la que parla. El seu
missatge conté una marca de propietat i una advertència adreçada
a un hipotètic lladre, la qual cosa
fa pensar en una persona
d’escassos recursos per a qui la
possessió de la gerra és de gran
importància.
La presentació de la gerra es va
fer el 18 de maig, dia en què tots
els museus del món celebraven el
seu dia internacional i presentaven
al mateix temps una peça del seu
patrimoni.

Exitosa presència de Sant Boi
al Saló del Turisme
S

ant Boi va estar present al Saló Internacional de Turisme de Catalunya, que es va celebrar a Montjuïc del 5 al 7 de maig amb 204.000
visitants. A l’estand de la Diputació, l’Ajuntament va mostrar l’activitat
turística de la ciutat. Principalment va difondre la festa romana, Ludi, i
el sopar romà, Rubricati Convivium, que ha organitzat el Museu de Sant
Boi per al mes de juny en relació amb el passat romà del municipi. A
l’estand es van repartir tríptics informatius i es van oferir degustacions
gratuïtes de tapes cuinades tal com es feia 2000 anys enrere, que es
van servir acompanyades de teatralitzacions ambientades a l’època.

Les segones termes romanes?

L

es excavacions que es fan a la plaça de la Constitució (l’antic Mercadal) han posat al descobert les restes d’un edifici romà de grans
dimensions, sota l’espai que fins fa pocs anys ocupava el magatzem
de Cal Garrigosa. L’equip d’arqueologia encarregat dels treballs hi ha
trobat evidències de diverses estances, tot i que encara no ha pogut
determinar si es tracta d’unes segones termes romanes o d’un altre
tipus de construcció. Sí que està clar, però, que era un edifici significatiu, ja que el traçat dels carrers medievals de la zona s’ajusta perfectament a la seva morfologia.
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Aquest mes

VIU L’ESTIU | revetlles de Sant Joan | festa romana i banquet a la riba del
Llobregat | exposicions | les festes de barri | mostra de cinema | altaveu coral

Un any més, tornarem a «viure
l’estiu» a Sant Boi

Les festes de barri, les revetlles i
els actes que tenen el carrer com
a escenari marcaran, un any més,
l’estiu de Sant Boi. Amb aquest número del Viure Sant Boi els trobareu agrupats sota l’anagrama Viu
l’estiu 2006. Al costat de les propostes de final de temporada del
Travelling i el Cineclub Sant Boi,
aquesta agenda especial aplega
activitats de juny, juliol i agost,
adreçades a totes les edats, que
permetran a grans i petits gaudir
d’un estiu «viu» i ple de possibilitats de passar-nos-ho bé prop de
casa. Les novetats d’enguany són
un cicle de música al carrer els
caps de setmana i activitats a Can
Castells els divendres. Aquest
mes ens remullarem a la piscina
de la Muntanyeta, participar en diverses activitats esportives o gaudir de la música al carrer, entre
moltes altres coses. El juliol ens
convida a viure els vespres i les
nits amb intensitat: cinema, música electrònica i esports d’aventura
per als joves, balls a la fresca, excursions per conèixer Catalunya,
etc. I a l’agost continuaran les activitats per a tots aquells que prefereixin quedar-se o no puguin
anar de vacances. No hi faltaran
les nits a la fresca del parc de la
Muntanyeta per suportar millor la
calor i passar unes estones agradables i divertides. En definitiva,
Viu l’Estiu 2006 pretén ser un bon
i variat ventall de maneres de gaudir del lleure estiuenc. Us recomanem que el tingueu a mà i que consulteu la pàgina web municipal
(www.santboi.cat) per estar al dia
de qualsevol canvi o cancel·lació.

Al juny ens vestim de romans

Subirachs, escultor, pintor i
dibuixant

Al final de la primavera Sant Boi
es vesteix de ciutadana romana
clàssica. Primer viurem la festa
romana, Ludi Rubricati, uns tallers
que, el dissabte dia 10 i el diumenge dia 11, ens permetran fer un
viatge en el temps per viure i conviure com ho feien els habitants
durant l’època de la Roma clàssica. Coneixerem com funcionaven
les clepsidres, o rellotges d’aigua,
com preparar sal, entre altres coses. També podrem tastar alguns
plats preparats a la manera romana: mulsum, sicera, aqua mulsa
inveterata, epityrum... I el dia 16
està prevista l’activitat més esperada de l’homenatge de la nostra
ciutat al món romà. Es tracta de
Rubricati Convivium, el banquet a
la riba del Llobregat, que per un
preu de 35 euros oferirà un menú
i un ambient totalment d’època als
jardins de Can Torrents. Si us decidiu a anar-hi, vestiu-vos de romans i romanes; així l’ambientació
serà perfecta.

El nou espai Can Castells Centre
d’Art va ser inaugurat el passat 18
de maig amb una exposició retrospectiva de l’artista Josep Maria
Subirachs titulada «Subirachs,
escultor, pintor i dibuixant». La
mostra antològica presenta una
selecció de 45 obres de diferents
èpoques d’aquest artista extraordinari, referent de l’art contemporani català. L’exposició es pot visitar fins al 15 de juliol. Amb
aquesta mostra Can Castells Centre d’Art es presenta com una plataforma de promoció d’artistes locals i un punt de divulgació entre
la població santboiana dels llenguatges artístics actuals.
Mentrestant, continuen les exposicions al Museu. Per una banda,
la dedicada a la II República continuarà fins al 9 de juliol. Pel que
fa a «Militaris, la guerra i els soldats de Roma» podeu veure-la a
les Termes Romanes fins al 12 de
novembre.

Sant Joan, la nit més curta
de l’any

Festa de la Música i
Altaveu Coral

Amb l’arribada del solstici d’estiu
el foc i la festa es fan protagonistes de la nit més curta de l’any, la
de Sant Joan. Per celebrar-ho, res
millor que gaudir del ball i la música d’orquestra. Al nucli antic la festa començarà a la tarda amb activitats infantils i l’arribada de la Flama del Canigó. A la nit hi haurà
revetlles a la plaça Mossèn Jaume Oliveres i als carrers Pau Casals, Baldiri Aleu i Joventut (tocant
a la plaça Ramon Mas).
.

Aquest estiu tenim dues cites amb
la música polifònica. El proper dia
10 celebrarem la II Festa de la Música amb les entitats musicals
santboianes (corals, bandes i Orquestra de Sant Boi) a la plaça
Mossèn Jaume Oliveras. I de l’1
al 8 de juliol serà el torn de
l’Altaveu Coral, certamen que inclou la XXX Setmana Internacional de Can Coral i enguany coincideix amb el 30è aniversari de la
Coral Renaixença. A més dels
cors de la ciutat hi participaran la
Chamber Choir Collegium Musicum (Olsztyn -Polònia-), el dia 4, i
Madrigal Musicanto (Itajubá -Brasil-), el dia 6 de juliol. La setmana
de la música coral acabarà el dia
8, a les 20 h, amb les corals santboianes a Sant Ramon.
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Festes de barri

A més de les revetlles i la recreació de l’època romana, el mes de
juny inclou les festes als diversos
barris de la ciutat. Del 16 al 18 de
juny són les de Camps Blancs; del
23 al 25, a Ciutat Cooperativa i
Molí Nou; del 30 de juny al 2 de
juliol, als barris de Vinyets i Molí
Vell i Casablanca i del 3 al 9 de
juliol, les de Marianao. En totes hi
haurà activitats per a tots els gustos: des els balls i els sopars populars, diversió per als infants, diables, gegants, focs artificials, etc.

II Mostra de Cinema Volpina

Del 3 al 17 de juny tindrà lloc, a
Cal Ninyo, la II Mostra de Cinema
Volpina, organitzada per l’entitat
ensantboi.com. La mostra es dessenvoluparà al llarg de tres dissabtes consecutius, durant els quals
es podran veure una trentena de
pel·lícules i documentals. Així mateix el certamen ha programat taules rodones, concerts de música i
una videoinstal·lació. Destaquem
que els dies 10 i 17 les sessions
estaran dedicades als cineastes
santboians. Concretament el dia
10 veurem treballs realitzats pel
grup B 22, format per alumnes de
batxillerat artístic de l’IES Camps
Blancs, i podrem assistir a una taula rodona amb professors i alumnes del centre que comentaran les
seves experiències. Al llarg dels
tres dies hi haurà una videoinstal·lació amb els millors moments
del certamen anterior i assistirem
als concerts dels grups santboians
Blood Cherry Blossoms i Entrevarios (www.ensantboi.com/volpina).
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L’Ajuntament respon
¿A dónde debo dirigirme si me encuentro
un objeto extraviado?
se clasifica y se entra en contacto con su
posible propietario, con el fin de informarle
de qué pasos debe seguir para recuperarlo. En caso de que el objeto no tenga un
dueño conocido, el objeto queda almacenado en las dependencias policiales, durante un tiempo mínimo de dos años, a la espera de que alguien lo reclame.

Si alguien se encuentra un objeto o un documento perdido, el modo más correcto de
proceder es comunicarlo en persona en la
Oficina de Objetos Perdidos, uno más de
los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en las dependencias de la Policía Local de Sant Boi (calle Riera Fonollar, s/n) o
bien llamar por teléfono al número 092. Su
atención es permanente, es decir, 24 horas al día todos los días del año.
Cuando la Oficina recibe un objeto, se abre
un expediente, se identifica de qué se trata,

Carteras, llaves, móviles...
La Policía Local tramita anualmente unos
400 expedientes de este tipo. Entre ellos
se cuentan también los que son entregados por la ciudadanía en cualquiera de las
dependencias municipales (el Ayuntamiento, los ‘casals de barri’, la propia comisaría...), los que se reciben desde las policías
de otros municipios o incluso los que aportan los servicios de recogida de basuras.
Lo más habitual es que se trate de carteras
con documentación personal o de pequeños objetos como llaves o teléfonos móviles, en muchos casos como consecuencia
de pequeños hurtos.

Podeu enviar les vostres preguntes a comunica@santboi.cat o a Viure Sant Boi. Secció
L’Ajuntament Respon. Pl. Ajuntament, 1, 08830. Poseu-hi el nom, cognoms i DNI.

Vides
santboianes

La ràdio
Homenatge a Juan
López, «Juanele»
El 6 de maig, la Peña Taurina de la Unión
Extremeña i Ràdio Sant Boi van celebrar un senzill homenatge de reconeixement a Juan López, «Juanele», pels més
de 20 anys de treball pel món de la tauromàquia des del programa de Ràdio
Sant Boi Tendido 5. L’acte es va fer als
locals de la Unión Extremeña de Sant
Boi en el marc de la celebració de la jornada del soci de la Peña Taurina. Tendido 5 s’emet els dilluns, a les 21 hores.

Ràdio Sant Boi (89.4 FM)

Memoràlia
Juny de 1936:
s’acosta la tempesta

Joanna Escanilla
(segles XIX-XX)

Des de les eleccions municipals de 1934,
l’Ajuntament de Sant Boi estava en mans
de la Lliga Regionalista. El febrer de 1936,
però, les esquerres van guanyar les eleccions legislatives al Parlament de Madrid, i
això va permetre que molts presos d’aquí
fossin alliberats i els exiliats tornessin a
casa. Tots ells havien estat víctimes de la
repressió desfermada en fracassar el moviment revolucionari d’octubre de 1934.
Els regidors d’esquerra es van reintegrar a
les tasques municipals. La situació aparentava normalitat, però una frase d’un d’ells,
Baldiri Déu, sintetitza com eren les coses:
“La processó corria per dins».
El juny de 1936, la Generalitat va suspendre del càrrec els regidors de la Lliga i va
començar a processar-los per un presumpte

Joanna Escanilla, més coneguda com la
‘Joanna dels pianos’, va ser una persona molt popular a Sant Boi. Era la propietària d’un particular negoci de pianos
de maneta que, amb els seus manubris,
amenitzaven festes populars i els més
variats ambients de cafès, casinos i ateneus. Cal destacar que quan el cinema
era mut, el seu piano acompanyava en
directe moltes projeccions (per exemple,
a l’antic Cinema Popular de la rambla).
Entre els ajudants d’aquesta popular
empresària hi hagué el ‘Borni’, el ‘Plat
de calent’ o el ‘Peret’. La ‘Joanna dels
pianos’ va morir durant la segona meitat de la dècada dels trenta.
Vides santboianes, Carles Serret i Maria Lledó Barreda
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Imatge de principis de 1936, a Can Jordana
FONS: JAUME VILA TOUS (AHMSBL)

delicte de malversació de cabals públics, a
causa dels acords que havien pres sobre a
la provisió d’aigua potable a la vila. En no
haver prou substituts de la Lliga, el consistori va passar a ser controlat per l’esquerra
nacionalista.
Aquell procés va comportar l’aparició de noves tensions en l’àmbit local, que s’afegien
a les existents arreu, tot just un mes abans
de l’esclat de la Guerra Civil. Un nou i dramàtic enfrontament estava a les portes.
ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
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