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Del 19 al 23 de maig Sant Boi tornarà a gau-
dir la Festa Major. L'esperat esdeveniment 
estarà adaptat als protocols de la Covid-19, 
però vol recuperar una part de l'esperit lú-
dic i festiu de la gran festa de la ciutat. Ben 
aviat, al tradicional programa de mà i a la 
pàgina web municipal es podrà consultar el 
detall de la programació.
 
Totes les mesures sanitàries
Després que l'any passat no es pogués ce-
lebrar a causa de la pandèmia, es prepara 
una programació que, amb limitacions i 
amb totes les mesures sanitàries i de con-
trol d'aforaments, recull moltes propostes. 

Escenaris repartits pels barris
Can Massallera, els jardins de Can Castells i 
els patis de les escoles Antoni Gaudí i Josep 

M. Ciurana seran els principals escenaris 
d'actuacions i activitats. La gran majoria 
d'activitats són gratuïtes amb reserva prè-
via a partir del 12 de maig a santboi.cat/
festamajor i als casals (La millor nit de la 
teva vida i el concert de la Coral Renai-
xença, disponibles ja a entrapolis.com) 

Els artistes
La festa comptarà amb artistes consolidats: 
Mishima, Roger Mas que actuarà amb la 
Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Las 
Migas, Maruja Limón, 31 FAM i DEVA. Però, 
també amb el bo i millor del talent local: 
Maria Martí, un quintet musical liderat per 
Toni Solà, la cantant portuguesa establerta 
a Sant Boi Clàudia Aurora, el Concert des-
confinat de la Coral Renaixença i un cabaret 
amb Josep Sabat "Nano" al capdavant. 

Per a tota la família
Els espectacles per a tota la família seran un 
altre plat fort de la programació. Un tribut 
a Camilo Sesto i l'Orquestra Selvatana po-
saran el contrapunt a la tradició de la festa. 

Cultura popular
La cultura popular estarà representada 
amb la trobada gegantera i espectacles de 
foc dels Diables de Sant Boi i Casablanca 
i la trobada de puntaires, tot adaptat a la 
nova normalitat. El Festival Flamenc, orga-
nitzat per la Coordinadora d'Entitats Anda-
luses, també estarà present. 

Dansa
També hi haurà les iniciatives Sant Boi es 
mou i Tarda de balls de saló, de la Jove 
Companyia de Dansa Loida Grau, l'exhibició 

El programa 
oficial de la 
Festa Major  
es repartirà a 
les cases durant 
els propers dies. 
També estarà 
disponible  a 
l’OMAP de 
l’Ajuntament i 
a altres edificis 
municipals.

Sant Boi 
recupera la 
Festa Major, 
que tindrà 
presència 
a tots els 
barris

NMishima, Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi de Barcelona, DEVA, 31FAM, Las Migas, Maruja 
Limón i l'Orquestra Selvatana compartiran espais amb propostes locals
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www.santboi.cat/festamajor 

El pregó de la festa farà un 
homenatge al sector sanitari
El pregó de la Festa Major 
d'aquesta edició serà molt 
especial. En aquesta ocasió, 
anirà a càrrec de treballa-
dors del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu de Sant Boi  
amb l'objectiu de fer un ho-
menatge merescut a totes 
les persones vinculades al 
sector sanitari de Sant Boi i 
valorar, així, l'esforç i el tre-
ball que han realitzat i rea-
litzen en aquest temps de 
pandèmia de la Covid-19. 

del projecte Vincticuatreset, a iniciativa de 
l'acadèmia de ball L'Estudi, concerts de 
l'alumnat de l'escola de música Pilar Villa-
nueva i La Cápsula, i el tradicional Dalta-
baix de l'Escola de Música Blai Net. 
 
Curts i teatre de Sant Boi
La programació inclou també apartats de-
dicats a les arts visuals i escèniques locals 
amb la cinquena edició del festival de curt-
metratges Fest Boi, promogut per la pro-
ductora santboiana Axe Films, i l'espectacle 
La millor nit de la teva vida, producció sorgi-
da en el marc del Pla de xoc municipal per 
a la reactivació del sector cultural. 

El cartell
La imatge del cartell (Portada i pàg. 2) de la 
Festa Major 2021 és obra de la il·lustradora 

La programació de 
la Festa Major 2021 
portarà l'alegria 
de la música i la 
cultura popular 
i tradicional a la 
ciutat

santboiana Natàlia Vázquez. La peça ha 
volgut plasmar el caràcter integrador de la 
festa i el fet que la programació recorri es-
cenaris de tota la ciutat.
    
Reactivant el Sant Boi cultural
La recuperació de la Festa Major vol ser un 
motor per contribuir a la reactivació social 
i econòmica de la ciutat. En aquest sentit, 
de cara a l'organització de l'esdeveniment 
s'han tingut molt presents, a més del ta-
lent creatiu amb què compta la ciutat, les 
empreses de creació i de suport cultural 
locals. 

Els diferents operadors i serveis tècnics 
que són necessaris perquè la festa pugui 
ser una realitat (les infraestructures, el 
personal tècnic i el personal auxiliar) s'han 
contractat a Sant Boi n 

MARIA MARTÍ

CLÀUDIA AURORA

MARUJA LIMÓN

ROGER MAS I COBLA SANT JORDI CIUTAT DE BARCELONA 

MISHIMA
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Els principals eixos comercials de Sant Boi 
s'han omplert de flors. La campanya "Som 
Primavera!", impulsada per l'Ajuntament 
amb la col·laboració de l'associació Sant 
Boi Comerç, s'ha fet present als carrers 
de la ciutat gràcies a la col·locació de 86  
jardineres de fusta amb decoració floral 
als carrers de Lluís Pascual Roca, Francesc 
Macià, Eusebi Güell, Pau Casals i la ram-
bla de Rafael Casanova. L'objectiu és, un 
cop més, donar suport a la reactivació de 
l'economia local, alhora que posar una nota 
d'optimisme i color a l'espai públic que aju-
di a reparar les emocions després de més 
d'un any de pandèmia.

Els 180 comerços i restaurants partici-
pants en aquesta iniciativa, que llueixen la 
imatge de la campanya als seus aparadors, 
han apadrinat les jardineres i, per tant, s'han 
compromès a tenir-ne cura, regar-les i man-
tenir-les en bon estat. A més, reparteixen 
a la clientela 10.000 llavors per convidar 
tothom a sumar-s'hi.

La campanya 'Som Primavera!' crida la ciu-
tadania a decorar amb flors els balcons, les 
terrasses i les finestres de Sant Boi, plan-
tant i fent créixer a casa aquestes llavors 
o bé visitant les floristeries de la ciutat du-
rant aquesta època de l'any.

L'Ajuntament ja ha posat també ornamen-
tació floral a diversos punts emblemàtics 
de Sant Boi, com la plaça dels Salesians, la 
plaça de l'Ajuntament o dues de les roton-
des d'entrada a la ciutat n

S'han posat jardineres amb flors als carrers de Lluís Pascual Roca, Francesc Macià, Eusebi Gúell i Pau Casals i a la rambla de Rafael Casanova

La campanya 'Som Primavera!' omple de flors 
Sant Boi per reactivar el comerç i la restauració

Decoreu 
amb flors 
els vostres 
balcons i 
ompliu-los 
d'alegria
visitant les 
floristeries de 
Sant Boi o  
amb les llavors 
que reparteixen 
els 180 comerços 
i restaurants 
participants en la 
campanya 'Som 
Primavera!'

 Cáliz
Cardenal Vidal i Barraquer, 4
tel. 93 630 19 41

Amore 
Raurich, 2, tel. 611 64 37 97

 Roser 
Mossèn Antoni Solanas, 17
tel. 93 654 48 01

Torrents 
Ll. Pascual Roca, 81, tel. 93 654 15 01

Quiosc La Plaza 
Plaça de Catalunya, tel. 678 609 033

 Celinda 
Girona, 21, tel. 93 461 08 60

Tere 
Primer de Maig, 48, tel. 93 630 43 89

Floristeries de 
Sant Boi
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NUs convido a gaudir de 
l'esperit lúdic de la nostra 
Festa Major amb civisme i 
amb responsabilitat 

NOs invito a disfrutar del 
espíritu lúdico de nuestra 
Festa Major con civismo y 
con responsabilidad

Benvolgut mes de maig
Querido mes de mayo

    a campaña Som Primavera! celebra la llegada del 
buen tiempo y a la vez nos anima a seguir avanzando 
todos y todas juntas para dejar atrás el invierno de 
la crisis y hacer de Sant Boi, cada día más, la ciudad 
acogedora, cuidadora y llena de oportunidades que 
queremos.

Este mes de mayo es un buen momento para afian-
zar ese compromiso. Es el compromiso de los comer-
ciantes y restauradores que apadrinan y cuidan las 
jardineras de madera que ya embellecen algunos de 
los principales ejes comerciales de la ciudad. O el de 
las personas que están plantando en sus ventanas y 
balcones las semillas que estos mismos comercios y 
restaurantes han distribuido de forma gratuita. Una 
nota de color y optimismo que halla continuidad en 
la ornamentación floral que el Ayuntamiento está 
instalando en diferentes plazas y en las rotondas de 
entrada a la ciudad, y que se suma a las diversas in-
tervenciones de mejora que se están llevando a cabo 
para que nuestro espacio público sea cada vez más 
limpio, amable, accesible, saludable y sostenible.

El mismo espacio público que, ¡este año sí!, se pre-
para para acoger a partir del 19 de mayo la Festa Ma-
jor. Una noticia que nos llena de esperanza y que vie-
ne a decirnos que la reactivación de nuestra ciudad 
va por buen camino. La programación se extenderá 
por todos los barrios del municipio y contará con las 
medidas sanitarias y los controles de aforo que la 
situación todavía hace necesarios. Desde aquí hago 
una llamada a disfrutar del espíritu lúdico de nues-
tra Festa con civismo y responsabilidad. Y también 
desde aquí quiero agradecer el esfuerzo de todas 
la personas, colectivos y entidades ciudadanas que 
harán posible que la Festa Major vuelva a las calles. 
Una Festa, en cualquier caso, que no olvida y que 
rendirá un merecido reconocimiento al personal sa-
nitario en su pregón.

 a campanya Som Primavera! celebra l’arribada 
del bon temps i alhora ens esperona a seguir 
avançant tots i totes plegats per deixar enrere 
l’hivern de la crisi i fer de Sant Boi, cada dia més, la 
ciutat acollidora, cuidadora i plena d’oportunitats 
que volem. 

Aquest mes de maig és bon moment per refer-
mar aquest compromís. És el compromís dels co-
merciants i restauradors que apadrinen i tenen 
cura de les jardineres de fusta que ja embelleixen 
alguns dels principals eixos comercials de la ciu-
tat. O el de les persones que estan plantant a les 
seves finestres i balcons les llavors que aquests 
mateixos comerços i restaurants han distribuït de 
manera gratuïta. Una nota de color i optimisme 
que troba continuïtat en l’ornamentació floral que 
l’Ajuntament està instal·lant a diferents places i a 
les rotondes d’entrada a la ciutat, i que se suma 
als treballs de manteniment i les diverses interven-
cions de millora que s'estan portant a terme per-
què el nostre espai públic sigui cada cop més net, 
amable, accessible, saludable i sostenible.

El mateix espai públic que, aquest any sí!, es pre-
para per acollir a partir del 19 de maig la Festa Ma-
jor. Una notícia que ens omple d’esperança i que 
ve a dir-nos que la reactivació de la nostra ciutat 
va per bon camí. La programació s’escamparà per 
tots els barris del municipi i comptarà amb les me-
sures sanitàries i els controls d’aforament que la 
situació encara fa necessaris. Des d’aquí faig una 
crida a gaudir de l’esperit lúdic de la nostra Festa 
amb civisme i responsabilitat. I també des d’aquí 
vull agrair l’esforç de totes les persones, col·lectius 
i entitats ciutadanes que faran possible que la Fes-
ta Major torni als carrers. Una Festa, però, que no 
oblida i que retrà un merescut reconeixement al 
personal sanitari en el seu pregó.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

L      L       
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Sant Boi es una ciudad referente en el sec-
tor logístico del sur de Europa. El parque 
empresarial Prologis, con más de 120.000 
m2 de superficie, acoge en sus instalaciones 
a empresas líderes como Schneider Elec-
tric, Correos Express, Salvador Escoda o 
Bunzl, y proporciona empleo en la actuali-
dad a más de 1.500 personas.

Por su papel referente a escala interna-
cional, la ciudad fue invitada a participar 
el 30 de marzo en la jornada "La logística, 
un motor para Catalunya", organizada por la 
Cambra de Comerç de Barcelona y la Unió 
de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC). 

Ante un público integrado por represen-
tantes de las instituciones y profesionales 
del mundo empresarial, la alcaldesa de 
Sant Boi, Lluïsa Moret, intervino para de-
fender la necesidad de romper con prejui-
cios históricos y reivindicar el papel de este 
sector, que durante la pandemia ha puesto 
de manifiesto su capacidad de respuesta y 
resiliencia y su contribución a la generación 
de puestos de trabajo dignos y de calidad.

La logística es desde hace tiempo un sec-
tor estratégico en nuestra ciudad. La crea-
ción en 2002 del parque Prologis fue de 
hecho la primera experiencia relevante de 
colaboración público-privada del municipio. 

Alianzas y nuevos retos
Apoyándose en alianzas como aquella, Sant 
Boi quiere aprovechar ahora su posición 
avanzada en este ámbito para impulsar y 
regenerar sus polígonos de actividad eco-
nómica y para hacer frente a retos del mo-
mento actual, como el comercio electróni-
co y la llamada 'logística de la última milla'. 
En definitiva, hacer de la logística un motor 
para la reactivación económica.

Durante la jornada, la Cambra de Comerç 
presentó un estudio sobre la situación glo-
bal del sector en Catalunya, en el cual ha 
participado Prologis. Su country manager en 
España, Cristian Oller, intervino también en 
la sesión, a la cual asistieron los consellers 
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i 
Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa n

El papel del sector logístico local en 
la reactivación económica

El sector 
económico de 
la  logística ha 
reforzado su 
posición durante 
la pandemia 
ofreciendo 
respuestas para 
nuevos retos. 
Sant Boi es un 
referente de este 
sector gracias al 
parque logístico 
ProLogis, en el 
que trabajan 
más de 1.500 
personas

Sant Boi reclama que 
se tenga en cuenta 
a las ciudades en 
la gestión de los 
fondos europeos
Sant Boi y el resto de las ciudades 
españolas que integran la red Kaleidos 
han hecho pública una declaración 
institucional para solicitar que se tenga 
en cuenta a los ayuntamientos a la 
hora de gestionar y tomar decisiones 
relacionadas con los fondos europeos 
de reconstrucción.
La declaración recuerda que las 
administraciones locales son las 
más próximas a las necesidades 
de la ciudadanía y que su papel es 
imprescindible para llevar a cabo 
la transición ecológica, impulsar la 
transformación digital y garantizar la 
inclusión y la cohesión social. Esos son 
los principales objetivos que Europa 
prioriza para poder salir con fuerzas 
renovadas de la crisis del coronavirus.
Las ciudades motoras de la red Kaleidos 
son Sant Boi, Getafe, Vitoria-Gasteiz, 
Bilbao, Málaga, Alicante, Santiago 
de Compostela y Valencia. Todas 
ellas coinciden en considerar que la 
reconstrucción y la reactivación no 
pueden hacerse sin los municipios.
La red Kaleidos trabaja desde el año 
2000 para compartir experiencias 
y conocimientos entre ciudades y 
desarrollar medidas útiles en sus 
respectivos entornos. En la actualidad, 
sus tareas se centran en avanzar en 
el desarrollo de la Agenda 2030 para 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.
España recibirá de Bruselas 140.000 
millones de euros de ayuda europea 
hasta 2026.

Lluïsa Moret intervino en la jornada 'La logística, un motor para Catalunya', organizada por la Cambra de Barcelona
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Sant Boi, El Prat y Viladecans piden a la Generalitat que 
proteja los valores ambientales y económicos del delta 
Dos meses después de que la Comisión Eu-
ropea advirtiera que se ha de proteger me-
jor el delta del Llobregat, los tres municipios 
que más necesitan esa protección han le-
vantado la voz de manera conjunta. Lamen-
tan la inacción del Govern de la Generalitat 
y le exigen que acelere de forma inmediata 
la aprobación y el desarrollo del Plan espe-
cial de protección del medio natural y del 
paisaje del delta, pendiente desde 1994.

La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, y 
los alcaldes del Prat, LluÍs Mijoler, y Vilade-
cans, Carles Ruiz, hablaron de este tema 
ante los medios de comunicación el 21 de 
abril. La Comisión Europea había dado un 
plazo de dos meses a los gobiernos para dar 
respuesta a sus exigencias, pero pasado ese 
tiempo, no se habían producido avances.

Es por ello que Sant Boi, El Prat y Vilade-
cans reclaman a la Generalitat, y también 
al Gobierno central -que gestiona el aero-
puerto-, que aceleren los planes, medidas 
e inversiones necesarias para cumplir con 
las exigencias europeas. En caso contrario, 
la situación podría acabar en el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.

La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, afir-
mó en la rueda de prensa que "el delta del del 
Llobregat es un entorno natural con una gran 
importancia desde el punto de vista ambien-
tal y también como motor económico". 

Un compromiso necesario
Por este motivo, dijo, "necesitamos un com-
promiso de la Generalitat y una hoja de ruta 
consensuada para proteger y gestionar este 
territorio con la colaboración de todas las 
administraciones y agentes sociales y eco-
nómicos". La alcaldesa añadió que "hemos 
de poder avanzar en la lógica del desarrollo 
sostenible, la producción agrícola de proxi-
midad y la alimentación saludable". 

Ante la inacción de la Generalitat, Sant 
Boi, El Prat y Viladecans elaboran ya un 
documento de propuestas conjunto para 
avanzar hacia una gobernanza global de los 
Espacios Naturales del Delta del Llobregat 
y del Parc Agrari, para garantizar su pro-
tección y proyección como infraestructuras 
verdes estratégicas.

Los ayuntamientos señalan en ese docu-
mento acciones y medidas que consideran 

La empresa más sostenible del mundo está en Sant Boi
Schneider Electric ha sido reconocida como  
la empresa más sostenible del mundo por 
el ranking Corporate Knights 2021 Global 
100. La multinacional francesa del ámbi-
to de la energía, que cuenta con 185 años 
de antigüedad, tiene su centro logístico en 
Sant Boi.

El índice Corporate Knights Global 100 
evalúa cada año a las más de 8.000 empre-
sas del mundo que facturan más de 1.000 
millones de dólares anuales, teniendo en 
cuenta indicadores económicos, medioam-
bientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

Entre los criterios analizados figuran el 
porcentaje de los beneficios ligado a la 
economía verde, las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el uso de energías re-
novables, la apuesta por proveedores sos-
tenibles o la cifra destinada a innovación.

Una vez realizado el análisis, se hace pú-
blico el nombre de las 100 empresas más 
sostenibles. El primer puesto de este año 
ha correspondido a Schneider Electric, que 
ha protagonizado una importante escalada 
desde el puesto 29 ocupado en 2020. 

Reutilización y nuevos materiales
Aprovechando la proximidad del aeropuerto 
y el puerto, la empresa instaló en Sant Boi 
en 2002 su centro logístico, que cuenta con 
58.000 m². Desde esa planta, la compañía 
mueve 100 toneladas de productos al día, 
apostando por la sostenibilidad con medi-
das como la introducción en el circuito de 
todas las cajas que puedan ser reutilizables 
sin someterse a ningún proceso de recicla-
do y el uso de nuevos materiales en el em-
paquetado, incluidos los biológicos.

prioritarias, como evaluar los impactos am-
bientales de las obras incluidas en el Plan 
del Delta, descartar ampliaciones del aero-
puerto o el puerto que supongan la pérdida 
de espacios naturales o agrícolas, ampliar 
los espacios protegidos para garantizar la 
preservación de los espacios naturales y la 
biodiversidad e incorporar la visión y las 
necesidades de la 'pagesia' n

Carles Ruiz, 
Lluís Mijoler y 
Lluïsa Moret, 
comparecieron 
ante los medios 
de comunicación 
para reclamar 
que se acelere la 
aprobación del Plan 
del Delta, pendiente 
desde 1994

El centro logístico de la multinacional Schneider Electric en España 
está ubicado en el parque empresarial ProLogis
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Las obras de remodelación de la plaza de 
la República, frente al Mercat de la Mun-
tanyeta, se inician a principios de este mes 
de mayo. Es uno de los proyectos más im-
portantes y ambiciosos previstos dentro del 
proceso de transformación del espacio pú-
blico que se está llevando a cabo en nues-
tra ciudad a lo largo de 2021.

Dentro de algo más de medio año, cuan-
do finalicen los trabajos, la plaza quedará a 
un mismo nivel y perfectamente integrada 
con la calle Lluís Pascual Roca, que presen-
tará además un aspecto uniforme a lo largo 
de todo su recorrido, siguiendo los criterios 
del tramo ya reurbanizado en 2017. 

Las obras potenciarán y darán continui-
dad al principal eje cívico comercial de 
Sant Boi, que conecta los mercados de La 
Muntanyeta y Sant Jordi a través de las ca-

lles Lluís Pascual Roca y Francesc Macià, y 
serán por tanto una contribución más a la 
reactivación económica de Sant Boi y de su 
tejido comercial. 

Un urbanismo para las personas
El proyecto de remodelación prioriza por 
encima de todo el objetivo de ganar espa-
cio para las personas, teniendo en cuenta 
que se trata de uno de los puntos de la ciu-
dad de mayor afluencia. 

La calle Lluís Pascual Roca pasará de te-
ner tres carriles de circulación en este tra-
mo a solo dos, uno por cada sentido de la 
marcha. En consecuencia habrá más espa-
cio para caminar. Se ensancharán las ace-
ras, se igualará su amplitud con las del res-
to de la calle, se señalizarán nuevos pasos 
de peatones y se configurará un entorno 

Sant Boi sigue transformando su espacio público 
con las obras de la plaza de la República 

Las obras de 
reurbanización 
se inician este 
mes de mayo.
Se remodelarán 
la actual plaza 
del Mercat de la 
Muntanyeta, un 
tramo de la calle 
Lluís Pascual Roca 
(entre Riera Basté 
y Víctor Balaguer) 
y la calle Joan Miró

más accesible y seguro. Para favorecer una 
movilidad saludable y sostenible, se creará 
en la plaza un nuevo aparcamiento para bi-
cicletas (con capacidad para 12 vehículos).

Un entorno más accesible
Otro de los objetivos prioritarios de esta 
actuación urbanística es incrementar la 
accesibilidad de todo el entorno. Se pre-
vé eliminar las barreras arquitectónicas 
existentes, especialmente en el frente del 
mercado, minimizando los escalones y eli-
minando las actuales rampas.

En conjunto se llevará a cabo una urba-
nización innovadora y de calidad, con una 
estética y un tratamiento uniformes de las 
aceras, la calzada, la iluminación y el ver-
de urbano. Se instalarán nuevos bancos y 
papeleras. Las columnas de iluminación 

Las obras de remodelación permitirán ganar espacio para las personas, mejorar la accesibilidad y reforzar la conexión e integración de la actual plaza del Mercat de la 
Muntanyeta con el eje cívico y comercial de las calles Lluís Pascual Roca y Francesc Macià
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utilizarán làmparas LED para favorecer una 
mayor eficiencia energética y se plantarán 
árboles en la plaza en consonancia con el 
arbolado de la calle Lluís Pascual Roca. 
También está previsto crear un nuevo edifi-
cio, en continuidad con la fachada del mer-
cado, para reubicar la 'minideixalleria'. 

Afectaciones de las obras
Con un coste aproximado de 1 millón de eu-
ros, las obras serán financiadas por el Área 
Metropolitana de Barcelona, que ejecutará 
los trabajos en dos fases diferenciadas. La 
primera, que durará unos tres meses, ten-
drá mayor afectación en la circulación de 
vehículos y comportará la modificación del 
recorrido de las líneas de autobús que pa-
san por la zona y la reubicación temporal 
de algunas paradas. El 'mercadillo' de los 

El Presupuesto Municipal de Sant Boi señala tres grandes 
prioridades de las políticas municipales en este año 2021: 
atender las necesidades de la ciudadanía para que nadie se 
quede atrás, reactivar la economía tras los efectos causa-
dos por la pandemia y acelerar la modernización y la trans-
formación de Sant Boi y de su espacio público. 

Para cumplir con este tercer objetivo, el Ayuntamiento 
está realizando un gran esfuerzo de inversión, que asciende 
globalmente a 11 millones de euros. Gran parte de ese pre-
supuesto tiene como destino acciones para la mejora del 
espacio público, con el propósito de dar respuesta mediante 
un urbanismo innovador a los retos del tiempo actual, que 
están exigiendo una rápida y profunda transformación de 
las ciudades. La regeneración del tejido urbano, la movili-
dad sostenible, la eficiencia energética, la salud medioam-
biental y la digitalización son algunos de esos retos.

En Sant Boi, la transformación del espacio público ya ha 
comenzado. La apertura, en junio, del Parc d'Aigües de la 
Muntanyeta y la conversión de la carretera C-245 en un pa-
seo urbano son sin duda dos de las grandes actuaciones 
que darán un nuevo aire a la ciudad. Este mes de mayo, el 
inicio de las obras de remodelación de la plaza de la Re-
pública señala un nuevo hito, en este caso muy vinculado 
también al impulso de la actividad comercial.

A lo largo del año se desarrollarán otros proyectos que 
seguirán haciendo realidad la apuesta por un desarrollo 
urbano al servicio de las personas y de su calidad de vida.

Principales proyectos 2021
 Reurbanización de las calles Sant Pere y Joan Martí
 Parc d'Aigües de la Muntanyeta (piscinas)
 Remodelación de la plaza de la República
 Integración urbana y mejora de la C-245
 Renovación del alumbrado público con tecnología LED
 Rehabilitación energética de edificios en Camps Blancs
 Remodelación de áreas de juego infantil
 Bloques 77-79 de Cooperativa i voreres c/ Ramon Llull
 Hub de transición energética y ecológica de la economía 
local en la masía Torre Figueres

Inversiones que están 
transformando la ciudad

sábados se mantendrá incluso en esta fase 
de la obra. La segunda fase se prolongará 
en torno a cuatro meses y, al circunscribir-
se a la zona de la plaza, permitirá que se 
reabra la circulación y que el paso de los 
autobuses recupere la normalidad. 

Transformación urbana
Más allá de las molestias que las obras pue-
dan generar durante un tiempo, Sant Boi ini-
cia este mes una de las principales actuacio-
nes urbanísticas previstas a corto plazo en 
la ciudad. El entorno del Mercat de la Mun-
tanyeta se transformará para ganar calidad 
urbana, favorecer una movilidad centrada 
en las personas, estimular la actividad co-
mercial y configurar un espacio público más 
saludable, sostenible, accesible y seguro. Un 
símbolo de la transformación de la ciudad n
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Noves marquesines
S'han posat 17 noves marquesines a  
parades d'autobús dels punts de la ciutat 
següents: Hospital del Parc Sanitari de 
Sant Boi, Rosselló/pl. Generalitat, Girona/
Providència, Girona/Joan Martí, Dídac 
Priu/Francesc Macià, Jaume Balmes/ 
Cristòfor Colom, Jaume Balmes/Mn. Antoni 
Solanas, Jaume Balmes/Dídac Priu, Mn. 
Jacint Verdaguer/Marià Fortuny, Benviure/
Ter, Aragó/Gral. Prim, rda. Sant Ramon/
Frederic Mompou, Can Carreras/Llepant, 
J. Morales Garrido/Hospital, Aragó/F.
García Lorca, Picasso/A. Gaudí i Av. Marina/
Salinas.  Les marquesines fan més còmoda 
l'espera per a les persones usuàries i són 
una millora de la qualitat del servei i de 
l'accessibilitat. 

 
 
Remodelació a Camps Blancs
El projecte de remodelació de la plaça 
de León, Quintero i Quiroga, al barri de 
Camps Blancs, es va presentar el passat 7 
d'abril als veïns i a les veïnes de la zona. En 
una primera fase del projecte, s'aplanarà 
el terreny de la plaça i s'hi farà una rampa. 
Més endavant, s'eixamplarà la vorera, 
s'hi instal·laran jocs infantils i taules de 
ping-pong, a petició del veïnat. Aquesta 
trobada va servir també per parlar d'altres 
projectes al barri. 

Un mural al barri de Casablanca 
El mural situat al carrer de Badajoz que simbolitza els trets 
més representatius de la cultura popular catalana ha estat 
restaurat i repintat en colors per l'artista local Francisco Javier 
Daza per donar-li nova vida. El títol del mural és 'Sant Boi, 
amb la cultura popular'. La iniciativa forma part del projecte 
d'art urbà Artichoke, una idea de la Federació d'Entitats Els 
Garrofers, per mitjà del Pla Comunitari de Casablanca i amb 
el suport de l'Ajuntament, que utilitza la tècnica del grafiti 
per recuperar parets i murs del barri i així dignificar els espais 
públics amb imatges i missatges que apel·len al civisme i a la 
responsabilitat de mantenir els espais comuns cuidats. 

Repavimentat de carrers
El passat 22 d'abril van començar els treballs 
de repavimentació puntual a una setantena de 
trams de carrers de tota la ciutat, els sectors 
de muntanya i de polígon industrial inclosos. 
Els treballs consisteixen, com s'ha fet en altres 
ocasions, a reasfaltar la calçada i condicionar-
la de manera adequada al pas dels vehicles i 
de les persones vianants. Les obres, que van 
iniciar-se en alguns carrers de l'entorn del parc 
de Marianao (foto), segueixen a bon ritme i 
continuaran fins a finals d'aquest mes de maig.

Transformant l'espai públic

Dissenyant espais de joc infantil a Camps Blancs
El passat abril, nens i nenes de Camps Blancs van visitar dues places del 
barri per aportar la seva mirada a la remodelació dels espais de joc. El dia 
6, alumnat de 6è de Primària de l'escola Montbaig i de l'esplai Eixida van 
anar a la plaça de Lluís Sahún (foto esquerra) i el dia 13, els del Centre 
Obert Don Bosco van anar a la plaça de Camarón de la Isla a  fer les seves 
aportacions. El pla de millora de les àrees de joc ja ha recollit la visió infantil 
de la transformació de l'espai públic a través del Consell d'Infància.

Jocs al barri Centre
La remodelació de la plaça 
Vedruna incorpora zones de jocs 
infantils adreçades a diferents 
edats. Els canvis responen a la 
petició dels veïns i incorporen 
també bans i la remodelació de 
l'espai d'estada.
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L'any 2009, la ciutat de Sant Boi va ser 
pionera en la introducció de mesures 
per limitar la velocitat de la circulació 
dels vehicles a l'interior del nucli urbà. 
Aleshores Sant Boi ja va convertir en 
'carrers 30' (amb velocitat màxima au-
toritzada a 30 km/h) molts carrers de 
la ciutat que no tenien un paper prio-
ritari en la xarxa local de mobilitat. 

Amb el temps, aquesta mesura s'ha 
anat estenent a molts altres carrers 
i, en alguns casos, el límit de veloci-
tat s'ha restringit encara més, fins als 
20 km/h. Sant Boi ha esdevingut així 
un referent metropolità pel que fa a 
l'aplicació de mesures de 'pacificació 
del trànsit', que han comportat bene-
ficis com la disminució del soroll, de 
la contaminació i dels accidents.

Ara queden pocs carrers a la ciutat 
per on es pugui circular per sobre dels 
30 km/h. Així i tot, ha arribat el mo-
ment de fer un pas més. La raó és que 
l'11 de maig entrarà en vigor un Reial 
Decret amb noves mesures per regular 
el trànsit a totes les ciutats d'Espanya. 

La nova normativa obliga que als 
carrers d'un únic carril per cada sentit 
de circulació no es pugui anar a més 

de 30 km/h. Per a moltes ciutats, la 
mesura implicarà grans canvis en el 
model circulatori. 

Més carrers a 30 km/h
Per a Sant Boi, que ja hi ha avançat 
molt aquests anys, només suposarà 
estendre aquesta limitació de veloci-
tat a un nombre reduït de vies urba-
nes, tot i que tan importants com la 
ronda de Sant Ramon, l'avinguda de 

Sant Boi limitarà la velocitat a més carrers 
d'acord amb la nova normativa estatal

Can Carreres o els carrers de Frederic 
Mompou, Benviure, Picasso i Girona, 
a més de la C-245 quan acabin les 
obres de remodelació.

Un cop hagi entrat en vigor la nova 
normativa estatal, a Sant Boi només 
es podrà circular a 50 km/h en alguns 
carrers de la zona industrial. En rea-
litat, menys del 5% del conjunt de la 
xarxa viària. La resta seran 'zones 30' 
o 'zones 20' n

Des de l'any 2009, a la ciutat hi ha carrers amb la velocitat limitada a 30 km/h

Igualssom, el centre especial de treball de l'Ajuntament, 
es fa càrrec de la neteja dels parterres de la ciutat
El centre especial de treball Igualssom, 
que promou la inclusió de persones 
amb discapacitat física, psíquica i trans-
torn mental, s'ha fet càrrec del servei 
municipal de neteja de parterres. Les 
persones que hi treballen disposen de 
materials especials, que els permeten 
executar les tasques de manera més cò-
moda i adaptada a les seves capacitats.

 En fer-se càrrec d'aquest servei, 
l'empresa municipal Igualssom inicia 
una nova línia de treball amb la qual 
continuarà desenvolupant els seus 
objectius d'inclusió sociolaboral, al-

Radars per ajudar 
a reduir la velocitat 
sense sancions
La Policia Local de Sant Boi 
compta en l'actualitat amb 
quatre radars que mostren 
a temps real la velocitat dels 
vehicles quan passen a la  
seva alçada. 
L'objectiu de col·locar aquests 
dispositius no és sancionar, sinó 
conscienciar la ciutadania sobre 
la necessitat  de mantenir una 
velocitat que no posi en risc 
durant la circulació la seguretat 
pròpia i aliena. 
Els radars estan situats als 
carrers de la Rutlla, Lluís 
Castells, Ebre i Carles Martí Vilà. 
La pràctica quotidiana demostra 
que una persona al volant 
disminueix la velocitat del seu 
vehicle quan la veu reflectida en 
una pantalla com la d'aquests 
radars pedagògics.

 

hora que contribueix al bon estat i a 
la qualitat de l'espai públic.

A l'abril, Igualssom ja ha netejat els 
parterres a Camps Blancs i Ciutat Coo-
perativa i Molí Nou i als dos parcs del 
barri de Marianao (parc de Marianao 
i parc de la Sargantana), al voltant de 
l'Hotel El Castell, a l'exterior dels Ju-
tjats i la comissaria dels Mossos, al ca-
rrer Pablo Picasso, als espais verds de 
la C-245, la zona de la Parellada i el ca-
rrer Bonaventura Calopa. Pròximament 
s’inclouran més zones, per arribar a la 
totalitat de parterres del municipi. Igualssom treballa per la inclusió de persones amb discapacitat o trastorn mental
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Un nou pla d'ocupació reforça les tasques de neteja viària, jardineria, fusteria, escocells, lampisteria i pintura.

L'Ajuntament ha posat en marxa el Pro-
grama Treball als Barris, subvencionat pel 
Servei d'Ocupació de Catalunya. La inicia-
tiva ha permès reincorporar al mercat de 
treball 62 persones del barri de Casablanca 
que es trobaven en situació d'atur i que no 
rebien prestacions contributives o es tro-
baven en situació de vulnerabilitat. El 40% 
d'aquestes persones són dones.

Els treballadors i les treballadores del 
programa s'han integrat a l'estructura dels 
serveis tècnics municipals de manteni-
ment i neteja, mitjançant un contracte de 
sis mesos. Al llarg d'aquest temps duran a 
terme tasques de neteja viària, jardineria, 
fusteria, escocells, lampisteria i pintura. 
L'objectiu és que aquest temps els serveixi 

per actualitzar i ampliar els coneixements 
tècnics, recuperar hàbits laborals, rebre 
formació professionalitzadora i adquirir una 
nova experiència laboral útil per al futur. 

Criteris de selecció
Els criteris per seleccionar les persones par-
ticipants en el programa han estat princi-
palment de caràcter econòmic i social. La 
selecció ha tingut en compte, per exemple, 
les càrregues familiars o el fet de pertànyer 
a famílies monoparentals o monomarentals. 

També es valoraven la renda econòmica, 
el temps a l'atur, el risc d'exclusió social, els 
anys d'empadronament a la ciutat de Sant 
Boi o el grau d'experiència específic per al 
lloc de treball.

L'Ajuntament continua potenciant les 
polítiques de promoció de l'ocupació

L'Ajuntament 
ha contractat 
62 persones  
per fer tasques de 
millora de l'espai 
públic dintre  
del programa  
Treball als Barris

La riera de Can 
Solé, al procés 
participatiu       
sobre l'entorn de                    
la Colònia Güell  

El passat 13 d'abril es va donar el tret 
de sortida al procés participatiu que, 
durant els pròxims mesos, treballarà 
per revisar i actualitzar els diferents 
planejaments urbanístics que afecten 
entorn de la Colònia Güell. Ara estan 
vigents quatre planejaments diferents 
que no satisfan les necessitats actuals 
i futures i es volen reformular amb 
una visió global i sota els principis 
de sostenibilitat ambiental, social i 
econòmica que estableix l’Agenda 
Urbana de Catalunya. La iniciativa està 
impulsada pel consorci format per 
l'INCASOL i els ajuntaments de Santa 
Coloma de Cervelló i Sant Boi. Pel 
que fa a la nostra ciutat, el procés és 
una oportunitat perquè els veïns i les 
veïnes del barri de Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou puguin donar la seva visió 
sobre com ha de ser el futur d’espais 
propers, com la riera de Can Solé, a 
preservar com un gran parc i corredor 
verd entre la muntanya, el parc agrari 
i el riu.  Aquesta fase del procés vol fer 
una diagnosi del territori  a partir de les 
persones que hi viuen. Al maig es duran 
a terme tres itineraris participatius per 
l'entorn. Les inscripcions es poden fer al 
portal de participació de la Generalitat, 
on també s’ha habilitat una enquesta i 
un espai per a propostes. Més endavant 
es definiran aspectes més concrets del 
projecte urbanístic. 

bit.ly/coloniaguellparticipa                      
www.entorncoloniaguell.cat
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L'alcaldessa, Lluïsa Moret; el secretari 
general de la UGT de Catalunya, Camil 
Ros, i representants de la cooperativa 
Llar Unió Catalònia SCCL van signar a 
l'abril un conveni de col·laboració per 
dur a terme una promoció d'habitatges 
protegits a Sant Boi.

Per mitjà d'aquest conveni, l'Ajunta-
ment transmet a la Unió General de 
Treballadors (UGT) tres finques, amb 
una superfície conjunta de 4.100 m2, 
per a la construcció d'habitatges asse-
quibles. Aquestes finques estan situa-
des a l'avinguda de l'Aragó i al carrer 
del Besòs, en una mateixa zona del 
districte de Camps Blancs.

Residents a Sant Boi
La cooperativa Llar Unió Catalònia 
preveu construir en aquests terrenys 
tres edificis amb 83 habitatges de pro-
tecció oficial. En el seu dia, aquests 
habitatges es destinaran de forma 
prioritària a persones residents a Sant 
Boi, mitjançant una convocatòria pú-
blica que inclourà una adjudicació 
per sorteig. Les persones interessa-
des s'han d'inscriure al Registre de 
Sol·licitants d'HPO de la Generalitat.

Arran de la transmissió de la propie-
tat de les finques, l'Ajuntament rebrà 
com a contraprestació una aportació 
econòmica i la propietat de 10 dels 
habitatges, que destinarà específica-
ment al lloguer assequible.

Habitatge assequible
Durant l'acte de signatura del conveni, 
l'alcaldessa, Lluïsa Moret, va destacar 

Conveni amb la UGT i Llar Unió Catalònia 
per construir habitatges protegits

la importància de la col·laboració pú-
blicoprivada "en l'aposta municipal per 
l'habitatge assequible" i va subratllar 
que la pandèmia ha posat de manifest 
que cal "revisar els estàndards de qua-
litat i habitabilitat per garantir l'accés 
de la ciutadania a habitatges dignes".

Segons les previsions actuals, la 
construcció dels edificis podria co-
mençar a principis de l'any 2022. 

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, signa el conveni en 
presència de l'alcaldessa, Lluïsa Moret

El Ple sol·licita que es declari Sant Boi com a 'àrea amb mercat 
d'habitatge tens' per poder posar límits als preus dels lloguers
L'Ajuntament ha demanat formal-
ment a l'Àrea Metropolitana de Bar-
celona que aprovi la declaració de tot 
el municipi de Sant Boi com a 'àrea 
amb mercat d'habitatge tens'. Aques-
ta mesura permetria reforçar a la 
ciutat els mecanismes per contenir i 
moderar els preus del lloguer, d'acord 
amb el que preveu la Llei 11/2020 de 
mesures urgents en matèria de con-
tenció de rendes. 

La competència legal per fer efec-
tiva aquesta declaració correspon a 
l'organisme metropolità, a petició 

Donar resposta 
a les necessitats 
d'habitatge a 
preus assequibles
L’Ajuntament continua treballant 
per poder fer realitat una oferta 
de promocions d’habitatge 
protegit a preus assequibles, de 
venda i de lloguer, que permeti 
atendre la demanda existent a 
la ciutat i donar resposta a les 
necessitats d’accés a l’habitatge. 

A més dels habitatges que Llar 
Unió Catalònia farà a Camps 
Blancs gràcies al conveni signat 
a l'abril, també està prevista la 
construcció de tres nous edificis a 
la zona del Saló Central, al costat 
del bloc d'habitatges de protecció 
oficial que ja ha desenvolupat 
l'IMPSOL. Aquests tres edificis 
permetran oferir a la ciutadania 
aproximadament 200 habitatges 
de lloguer. 

També es treballa per poder 
iniciar la construcció d'un altre 
edifici amb 48 habitatges de 
lloguer assequible al Camí del 
Llor (en el límit dels districtes de 
Ciutat Cooperativa i Molí Nou i de 
Marianao).

 

dels ajuntaments que ho considerin 
necessari. El Ple municipal ho va de-
manar el passat 29 d'abril mitjançant 
una proposta d'acord que va comptar 
amb els vots favorables dels grups 
del PSC, ERC, Sant Boi en Comú, 
Podem-EU i la regidora adscrita Olga 
Puertas. 

La sol·licitud d'aquesta declara-
ció és una de les diferents accions 
que l'Ajuntament de Sant Boi du a 
terme per donar resposta a la pro-
blemàtica dels preus de l'habitatge 
a la ciutat. La Llei 11/2020 preveu mesures per moderar els preus dels contractes d'arrendament
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Carxofes de 
proximitat per a 
les residències de 
gent gran

Les cooperatives agràries de Sant 
Boi i El Prat han fet arribar 5.700 
kg de carxofes acabades de collir 
a les residències de gent gran 
del Baix Llobregat i l'Hospitalet. 
Aquesta iniciativa conjunta del 
Parc Agrari, la Generalitat i el 
projecte cooperatiu RodaPrat ha 
permès repartir aquest producte 
del camp a 11.000 persones 
que resideixen o treballen  a 
134 centres assistencials de la 
comarca. Amb el lema "Gràcies 
des del Baix Llobregat", l'obsequi 
agraeix l'esforç que han fet 
les residències de gent gran 
per superar el dia a dia de la 
pandèmia.

Novetats al servei 
de teleassistència
La Diputació de Barcelona ha 
anunciat que el Servei Local de 
Teleassistència incorporarà d'aquí 
al 2023 tecnologies digitals per 
reforçar la detecció de riscos a la 
llar, com incendis o fuites de gas; 
i sobre la salut de les persones, 
amb dispositius per detectar 
una caiguda, per exemple, 
sense necessitat de prémer el 
característic botó vermell.  
Una altra novetat és que les 
trucades de les persones usuàries 
passaran a ser gratuïtes i 
s’articularan a través d’una línia 
900 de xarxa intel·ligent. 

En funcionament la nova oficina que 
gestiona ajuts i prestacions socials
Els Serveis Socials Municipals s'han 
reorganitzat per seguir atenent amb 
la màxima eficàcia, rapidesa i agilitat 
les necessitats de la ciutadania. El 
principal canvi ha estat la separació 
entre les tasques administratives i les 
d'atenció social a les famílies.

Per gestionar les tasques admi-
nistratives s'ha creat un nou servei: 
l'Oficina de Suficiència Material. S'hi 
atenen totes les qüestions relacio-
nades amb ajuts i prestacions socials 
(per a alimentació, habitatge, submi-
nistraments, etc.). 

Pel que fa a l'atenció directa a les 
famílies, se n'encarreguen des de la 
proximitat els Serveis Socials Bàsics 
que hi ha als casals, mitjançant me-
todologies de suport individual, gru-
pal i comunitari.

L'oficina està ubicada a Cal Ninyo. S'ha de demanar cita al número de telèfon  
93 635 12 20 o al correu electrònic suficienciamaterial@santboi.cat

companyia de la família Capdevila, amb 
una llarga tradició en el món de les ve-
dettes. També hi ha previstos tallers per 
aprendre a fer fotos amb el mòbil, men-
jar de forma saludable i pensar sobre 
com Internet ens ha canviat les vides. 

Fem gran l'esport
La proposta 'Fem gran l'esport' con-
vida a practicar activitat física al-

Un mes d'activitats per triar i remenar
Sant Boi vol que aquest mes de maig 
sigui especial per a la gent gran. Per 
aquest motiu, l'Ajuntament ha pre-
parat una programació d'activitats 
dedicada a les persones majors de 
60 anys amb el títol Gran Maig de la 
Gent Gran. Les activitats respectaran 
de forma estricta les mesures de pre-
venció contra la Covid.
 
Òscars a la gent gran
A la programació hi ha prevista, per 
exemple, la projecció de dos dels 
llargmetratges de la temporada, tots 
dos amb protagonistes que han arri-
bat a una etapa avançada de la vida: 
Nomadland, guanyadora de l'Oscar a la 
millor pel·lícula, i El pare, també candi-
data a l'estatueta. Les interpretacions 
de Frances Mc Dormand i Anthony Ho-
pkins, respectivament, també han me-
rescut l'Oscar en aquesta edició.

Durant el Gran Maig de la Gent Gran 
es podrà veure l'espectacle de cabaret 
Confinament Survivors, a càrrec de la 

hora que s'aprofita per visitar llocs 
d'interès patrimonial (com l'ermita de 
sant Ramon o la cripta de la Colònia 
Güell). Podeu compartir les fotos a 
Facebook i Instagram amb l'etiqueta 
#santboigranesport.

Informació inscripcions:  
santboi.cat/granmaiggentgran

682 91 01 95 (feiners, de 9 a 14h)
programagentgran@santboi.cat

La programació ofereix activitats de teatre, cinema, tecnologia i esport
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Sant Boi aposta 
per reduir les 
desigualtats  
en l'àmbit de  
la salut
El dia 7 d'abril se celebra el Dia 
Mundial de la Salut, en record 
de l'aniversari de la creació de 
l'Organització Mundial de la Salut 
(OMS). Sant Boi s'hi suma cada any 
per expressar el compromís de la 
ciutat amb la salut de les persones 
i amb uns estils de vida més 

saludables.
Enguany, 
la jornada 
plantejava la 
necessitat de 
superar les 
desigualtats 
existents en 
l'àmbit de la 
salut.
L'Ajuntament 

va organitzar el seminari virtual 
"La Prescripció Social" per 
donar a conèixer una eina que ja 
s'aplica en forma de prova pilot 
en alguns barris de Sant Boi. La 
Prescripció Social planteja reduir 
la presa de medicaments, quan 
no són necessaris, per recursos 
comunitaris com per exemple 
activitats físiques, trobades 
grupals, treballs manuals o 
tertúlies. 

Sant Boi treballa en l'elaboració 
d'un Mapa d'Actius en Salut, 
que recollirà i potenciarà tota la 
gamma de recursos d'aquest tipus 
oferts per institucions, centres de 
salut i entitats dels àmbits sanitari 
i social.

Amb motiu del Dia Mundial de 
la Salut, la iniciativa comunitària 
Marianao té Cor va posar en 
marxa la campanya 'Caminem 
fent salut', amb activitats per 
promoure hàbits saludables.

El nombre 
persones 
vacunades a 
Sant Boi es 
multiplica per 
dos en un mes
El ritme de vacunació contra la Co-
vid-19 s'ha accelerat de manera molt 
significativa a Sant Boi des de l'abril. 
Segons el portal dadescovid.cat, que 
recull xifres oficials del Departament 
de Salut, en tres mesos, de gener a 
març, s'havien administrat a la ciutat 
10.000 primeres dosis de la vacuna. 
En només un mes, a l'abril, se'n van 
posar 11.200 més.

A finals d'abril, el nombre total de 
persones vacunades a la ciutat amb la 
primera dosi ascendia a 21.200. El 46% 
d'elles, concretament 9.900, havien 
rebut ja també la segona. 10.900 per-
sones havien completat la seva pauta 
de vacunació, ja que en alguns casos 
només és necessària una dosi.

El procés de vacunació gairebé ha 
finalitzat a la ciutat per a la gran ma-

joria de les persones majors de 80 
anys i continua avançant també ràpi-
dament a altres franges d'edat. 

Franja d'edat 70-79
Les persones d'entre 70 i 79 anys es 
poden vacunar als centres d'atenció 
primària (CAP) de Sant Boi. Per fer-
ho, poden esperar una trucada del 
seu CAP o bé anar-hi directament en 
persona.

Franja d'edat 60-69
Les persones d'entre 60 i 69 anys re-
ben un SMS al seu telèfon mòbil per 
concertar cita o també poden dema-
nar-la al web vacunacovidsalut.cat. 

Les persones que tinguin dubtes o 
dificultats per fer servir aquesta pàgi-
na web poden adreçar-se als casals o 
a l'OMAP per rebre suport.

Cita prèvia: vacunacovidsalut.cat
Dades: dadescovid.cat

En un sol mes, a l'abril, el nombre de primeres dosis de la vacuna que s'han posat 
a la ciutat ha passat de 10.000 a més de 21.000

85 joves ja s'han fet un test d'antígens a El Punt
El Punt Jove Covid continua realit-
zant tests d'antígens gratuïts a joves 
de la ciutat que, malgrat no presen-
tar símptomes, volen tenir la tran-
quil.litat de no contagiar la malaltia 
a altres persones. Més de 80 joves de 
Sant Boi d'entre 16 i 25 anys s'han fet 
ja un test mitjançant aquest servei a 
Can Massallera. De moment, tots han 
donat negatiu.  

Les proves, que formen part de la 
campanya municipal 'Volem tocar-te 
els nassos', es continuaran oferint els 
dimarts i els dijous a la tarda, sempre 
amb cita prèvia, fins que s'esgotin les 
existències. 

Cita prèvia: bit.ly/tocanassos
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Quince, un documental sobre 
l'edat daurada del rugbi
Els Cinemes Can Castellet van 
estrenar el documental Quince 
del director sevillà Casimiro 
Oltra. El film és un recorregut 
cinematogràfic per 
l'època daurada del 
rugbi espanyol de 
finals dels anys 80 i 
principis dels 90. El 
documental narra la 
història del Ciencias 
Sevilla i dels seus 
adversaris, com van 
ser la UE Santboiana 
i el Getxo de l'època. 
En el documental també s'explica 
la història de dos jugadors 
llegendaris de la història del rugbi: 
Bosco Abascal i el santboià Albert 
Malo, capitans als seus equips i 
símbols a la selecció espanyola 
de rugbi. També apareixen en el 
documental els santboians Salva 
Torres i Hèctor Massoni, jugadors 
d'aquella gran generació. 

Jornada contra el 
maltractament infantil
El 25 d'abril, amb motiu del 
Dia Internacional contra el 
Maltractament Infantil, Caràkter
Ciutadà, Punto & Ap (arte) FILMS 
van organitzar les jornades 
Maltractades i oblidades. Llei 
Rhodes als Cinemes Verdi de 
Barcelona. L'objectiu era mostrar 
una visió de 360º sobre el 
maltractament infantil i les
repercussions que té en l’edat 
adulta. A les jornades també es 
va reflexionar i debatre sobre la 
incidència del maltractament 
infantil a la nostra 
societat. Per iniciar 
-la, es va projectar el 
curtmetratge El reloj 
de Paula del director 
santboià José Luis 
López, que va donar 
lloc al posterior debat 
amb experts en la 
matèria.

Sant Boi posa en marxa nous 
serveis de reforç a l'alumnat
Sant Boi ha començat a desenvolu-
par les mesures del Pla de Millora 
d'Oportunitats Educatives (PMOE), 
vinculat al Ple Educatiu d'Entorn en 
el marc d'un conveni entre la Gene-
ralitat de Catalunya i l'Ajuntament. 
Aquesta nova línia d'actuació, que 
es va ampliar al curs 2020-21, està 
formada per mesures com ara ta-
llers d'estudi assistit i de suport es-
colar diversificat, reforç del lideratge 
i la coordinació dels plans educatius 
d'entorn, actuacions comunitàries 
contra l'abandonament escolar, fo-
ment de l'orientació en l'àmbit comu-
nitari i oportunitats educatives més 
enllà de l'escola. 

Durant l’abril es van iniciar les ac-
cions que fan referència a l'àmbit 
d'acompanyament, motivació i suport 
a l'alumnat i reforç de l'atenció edu-
cativa. La mesura vol potenciar l'èxit 
escolar de l'alumnat que ho necessiti, 
i per fer-ho possible s’han organitzat 
25 accions de suport a l’estudi. 

També s’han dut a terme tallers 
diversificats d'anglès, a petició dels 
centres educatius, que s’han concre-
tat en quinze grups de conversa en 
aquesta llengua impartits per pro-
fessionals de les diferents acadèmies 
d'idiomes del municipi. Aquestes ac-
cions es realitzen en horari extraes-
colar, als migdies i a les tardes. 

PFI: un bon camí 
per tornar al 
sistema educatiu
Els Programes de Formació i Inserció 
(PFI) obriran el període d’inscripció 
a partir del 10 de maig. Els PFI són 
cursos que tenen la durada d’un curs 
acadèmic i estan pensats per a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no han fina-
litzat l’Educació Secundària Obliga-
tòria (ESO) i que no segueixen cap es-
tudi del sistema educatiu, ni tampoc 
participen en cap acció formativa. 

L’objectiu dels programes és donar 
a aquests i aquestes joves la possibi-
litat de tornar al sistema educatiu, a 
la formació professional, i també que 
rebin un aprenentatge imprescindi-
ble per accedir al mercat laboral. 

Des de l’equipament municipal de 
l'Olivera s'ofereixen tres perfils de 
PFI diferents: Auxiliar de reparació i 
manteniment de vehicles lleugers, 
auxiliar d’activitats agropecuàries i 
auxiliar de vendes, oficina i atenció 
al públic. Els cursos es fan en grups 
reduïts, amb un equip docent que 

orientarà i acompanyarà l'alumnat 
de manera individualitzada, duent a 
terme projectes amb l’entorn. En tots 
els cursos es realitzaran 180 hores de 
pràctiques formatives a empreses. 

La superació del curs permet con-
tinuar al sistema educatiu realitzant 
un cicle formatiu de grau mitjà, cur-
sar el GESO a una escola de persones 
adultes o introduir-se al mercat labo-
ral treballant com a auxiliar amb un 
certificat professional de nivell 1. 

Preinscripció del curs 2021-22
Per a la prescripció, els i les joves in-
teressats s’han d'adreçar a la seu del 
Pla de Transició al Treball situada a 
L’Olivera (pl.  Montserrat Roig 1). El 
període de presentació de sol·licituds 
serà obert del 10 al 21 de maig. 

També poden informar-se sobre al-
tres modalitats que s'oferiran el curs 
vinent a l'INS Marianao, l'INS Camps 
Blancs i a la Fundació Marianao, 
adreçant-se als centres. 

La preinscripció als Programes de Formació i Inserció (PFI) s'inicia al maig. 
S'ofereixen tres perfils de cursos diferents
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Sant Jordi llueix a la primavera
La diada de Sant Jordi va tornar a ser una de les celebracions més especials de l'any. Amb mesures sanitàries i aforament 
limitat, Sant Boi va commemorar el dia amb llibres, roses i tradició, a la rambla de Rafael Casanova. També hi va haver pre-
sentacions de llibres, com Michel Reynard, una vida de compromís (acompanyada d'una exposició amb il·lustracions de Raquel 
Gu), que va donar inici als actes del centenari de la Unió Esportiva Santboiana, i una trobada d'autors i autores locals. A 
més, al voltant de la jornada, va tenir lloc (C)inestesia, el primer festival de poesia audiovisual de Sant Boi, que va comptar 
amb més de 60 participants d'arreu del món al concurs convocat per l'associació Excêntrica i el bo i millor de l'especialitat 
als Cinemes Can Castellet. El Sant Jordi d'enguany ha format part de la campanya "Som primavera", amb la qual la ciutat 
celebra  el retorn d'aquesta estació de l'any després d'un any difícil a causa de la pandèmia. 
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L’impacte emocional de la Covid-19 és evi-
dent. Sobretot, el dolor davant del sofriment 
i les pèrdues; el clam de soledat de persones 
grans i les necessitats de socialitzar i recupe-
rar espais de llibertat d’adolescents i joves.  

La incertesa, la manca de control sobre la si-
tuació i la pròpia vida i un estat d’hipervigilàn-
cia provoca la fatiga crònica de molts i moltes 
i, també, sentiments de tristesa, buidor i grans 
dubtes existencials. 

Vivim una realitat sobrevinguda, que ningú 
vol. Enyorem visitar entorns llunyans, troba-
des amb la colla i amb la família, el sol i el vent 
ala cara... tornar a sentir-nos lliures. 

L’arribada del bon temps, l’esclat de llum i 
de colors, dies més llargs i una agenda cultu-
ral rica i variada ens hi pot ajudar. La Diada de 
Sant Jordi ho ha demostrat omplint d’alegria 
pobles i ciutats i també el cor de moltes i molts 
catalans. 

La cultura – cinema, teatre, música, festivals, 
concerts, etc.- és i pot ser segura i ens pot aju-
dar a generar optimisme i amb ell reactivar la 
vida social i econòmica i millorar la salut emo-
cional. La millora de les dades de la pandèmia 
permetrà flexibilitzar mesures restrictives i el 
bon temps facilitarà activitats i trobades en 
espais oberts. Comptant amb això, amb l’apre-
nentatge per fer segures les trobades i amb la 
responsabilitat de tots i totes, podem deixar 
enrere la part més trista i grisa de la pandèmia 
i començar a caminar cap al nou futur que ens 
espera.

Hem demostrat capacitat per tirar enda-
vant. Fem-ho i gaudim de la cultura, de la vida 
i de la nostra Festa Major!

En la universidad cuando te inicias en las asigna-
turas de economía, te explican con un sencillo  
ejemplo  una de las acepciones de uno de  los tér-
minos más curiosos de esta materia: la paradoja 
de la liquidez.

Cuenta la leyenda que había cierta entidad 
financiera que gozaba de una excelente salud 
tanto en recursos económicos, como humanos, 
eficacia y eficiencia. Era el paradigma del buen 
hacer y la envidia de la competencia.

De repente empezaron a extenderse por la ciu-
dad  rumores sobre la posibilidad de que no era 
tan buena entidad. Rumores por supuesto, sin 
ninguna prueba empírica que los avalaran; así se 
fue dañando la imagen del banco; hasta que los 
clientes empezaron a sacar sus ahorros, prime-
ro pocos, pero luego los comentarios negativos 
se extendieron como una mancha de aceite; y ya 
fue la mayoría; lo que acabó perjudicando  la li-
quidez de la entidad y por tanto su viabilidad.

Pongo este ejemplo porque a menudo (vamos 
camino de convertirnos en una sociedad–fake, 
sino lo evitamos) acabamos creyéndonos cual-
quier rumor o cualquier texto impreso, simple-
mente porque está impreso, como si ese hecho 
le diera verosimilitud o porque el autor es de 
nuestra cuerda y como lo sabe nos manipula con 
informaciones sesgadas y en este apartado in-
cluyo algo que era una útil herramienta de análi-
sis sobre el comportamiento electoral: la encues-
ta; hoy muchas de ellas han dejado de cumplir su 
función para convertirse en una página más de 
cualquier manual de “cocina”.

N La paradoja de  
la liquidez

"L

José Manuel González
regidor

N Cultura i felicitat 
en temps de crisi

   a cultura és l'únic que pot salvar la persona, 
és l'únic que et pot donar una mica de felicitat". 
Aquestes paraules són del recentment desapa-
regut poeta Joan Margarit. Em serveixen per 
recordar que la cultura no és una qüestió de 
luxe. És un bé essencial que cal protegir, és un 
dret que cal garantir. Però també és una activi-
tat econòmica que genera riquesa i crea molts 
llocs de treball, molts més dels que la majoria 
de gent pensa. Hem hagut de llegir o sentir 
en alguna ocasió que fer activitats culturals 
era malbaratar els diners públics quan tanta 
necessitat tenen famílies que estan patint de 
manera tan cruel aquesta crisi. Aquesta és una 
mirada superficial i ignorant de la situació real. 
Molts treballadors i treballadores de la cultura 
també estan patint, moltes de les famílies que 
viuen de l'activitat cultural també han vist com 
l'atur els ha colpejat de manera dràstica. Des 
de l'Ajuntament hem volgut ajudar a pal·liar 
aquesta situació. Som conscients que no tenim 
la solució a un problema tan greu. Però sí que 
posem el nostre granet de sorra contractant 
serveis a les empreses culturals de la nostra 
ciutat, siguin artístics o tècnics. 

Així que seguirem programant activitats com 
ho hem fet des de l'inici de la pandèmia. I si 
veieu un anunci d'un concert de música, d'una 
obra de teatre o d'una exposició de pintura, si-
gueu feliços gaudint de les meravelles que ens 
ofereix la cultura i també sigueu feliços perquè 
estem contribuint a ajudar a famílies que viuen 
de la cultura.

esquerra.cat/santboidellobregat | anemamessantboi.cat 
erc@santboi.cat | twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

Rosa Mur
regidora

Carles Campdepadrós
regidor

lltejedor@santboi.cat
facebook.com/Cs-Sant-Boi-de-Llobregat

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi

N La cultura, necessària i segura 
en temps de pandèmia
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Amb la Diada de Sant Jordi del passat 23 
d'abril vàrem gaudir d'una jornada plena de 
llum i dinamisme que, a estones, s'assembla-
va molt a la del 2019 i anteriors. Vull pensar 
que aquesta sensació que moltes persones 
vàrem tenir és senyal inequívoc que ja estem 
fent nostra aquesta 'nova normalitat'. En 
aquest context, hem après a fer compatibles 
l'activitat cultural, social i econòmica amb les 
mesures de contenció de la pandèmia que sa-
bem que hem de mantenir. Aquest aprenen-
tatge comunitari ha anat de la mà de la deter-
minació i el compromís d'entitats, comerços, 
empreses, centres educatius i sanitaris i de 
ciutadania en general que estan fent possible 
allò que semblava impossible fa només uns 
mesos.

La campanya 'Som primavera!', impulsada 
des de l'Ajuntament i de la qual se'n va fer res-
sò l'edició del 'Viure' del mes passat, aterra a 
la nostra ciutat per omplir els carrers d'opti-
misme i construir un horitzó d'esperança. La 
reactivació econòmica que aquesta campa-
nya persegueix, entre altres objectius, haurà 
de passar per l'aposta pels valors de la cura 
-de les persones i del planeta-, el consum res-
ponsable, la justícia perquè ningú quedi enre-
re i la defensa aferrissada del que és públic.

Fem d'aquesta primavera un moment de 
canvi, aprofitem per fer renéixer el millor de 
nosaltres per generar impactes positius al 
nostre voltant més proper. Respirem l'aire del 
nostre entorn natural mentre passegem, (re) 
descobrim amb orgull racons i iniciatives de la 
nostra ciutat i fem de les nostres compres un 
acte de suport al petit comerç. 

N La primavera del canvi

santboiencomu.cat | info@santboiencomu.cat | @SantBoiEnComu | 
facebook.com/StBoiEnComu

Alba Martínez
regidora

L es contradiccions són una cosa bastant habitual 
en el dia a dia i encara més quan s'ha de gestionar la 
"res pública". Ara bé... pensem que tot té un límit i 
que algunes contradiccions sí que són inassumibles.

El passat 16 de març es va signar un conveni 
entre l'Ajuntament de Sant Boi i la Fundació Ag-
bar per un import de 33.500 euros pel projecte 
"Enfortiment del sistema d'acollida a persones 
refugiades a Sant Boi de Llobregat, ciutat refugi 
2021", res a dir en relació amb aquest projecte, ara 
bé, potser sí que tinguem a dir alguna cosa envers 
el "partenaire" que finança aquest projecte, en 
paraules de la nostra alcaldessa un "partenaire" 
amb el que es té una "llarga trajectòria de col·la-
boració" i que subratlla com "les complicitats i 
aliances entres els àmbits públic i privat són fo-
namentals per donar resposta a problemàtiques 
socials". Bé, quedem-mos amb la paraula "com-
plicitat". Hi ha complicitats i complicitats, diguem 
que no és el mateix tenir "complicitats" amb Al 
Capone que tenir-les amb Mahatma Gandhi.

El 17 de març l'organització Enginyeria sense 
Fronteres anunciava una jornada el 25 de març per 
parlar dels casos d'Iberoamèrica on la multinacio-
nal Agbar/Suez mostrava el seu afany privatitza-
dor i de control de l'aigua. No cal dir que tampoc 
a casa nostra Agbar destaca per polítiques en pro 
del bé comú. Ens preguntem, dins un pressupost 
municipal del voltant de 90 milions d'euros no es 
pot trobar una partida de 33.500?, no és possible 
trobar "socis" més adients? No sabem, però ser 
"còmplice" de qui provoca sortides de refugiats 
per acollir a refugiats ens sembla tant "lògic" com 
tenir per soci al càrtel de Medellín en un progra-
ma de lluita contra la droga o a "Thyssen-Krupp" 
en programes en pro de la pau mundial.

N Contradiccions

Jorge Romero
regidor

info@podemsantboi.info | facebook.com/podemsantboi, instagram: @
podemsantboi i twitter: @podemstboi | podemsantboi.info | 

eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

     ntes un pregonero con trompetilla, anuncia-
ba las novedades ; hoy  se nos pasa la informa-
ción por medios y redes, más difícil de valorar. 
Ha llegado el último aviso de Bruselas, para que 
el Parc  agrari,  -1/4 parte es S. Boi-, se adapte 
en 60 días, como Reserva ornitológica para 370 
especies de aves en su ruta al Norte, la denun-
ciante ecologista DEPANA, apremia.
De la UE nos llegan ahora vacunas, y dineros, 
desde hace años. Su voluntad es ley en temas 
medioambientales. Hay en S. Boi, 27 cooperati-
vistas que mantienen la escasa actividad agra-
ria y su modesto aporte al PIB local. Se resiste, 
sin progresar. Y ahora en plena crisis del COVID, 
económica y política, unos eurócratas que blo-
quean las infraestructuras (puerto y aeropuer-
to) e impiden cualquier desarrollo urbano o in-
dustrial, también condenan a los agricultores a 
un Parque de atracciones ornitológicas, subor-
dinando sus tareas a no dificultar la cría aviar y a 
tal vez recibir subvenciones por los estropicios 
de fauna, como con los osos, lobos y jabalíes.
Por supuesto, reformar el Canal dreta, es fanta-
sía; incluyo en esta la BV-2002 que cruza la Re-
serva. Sordeando, rehuyendo los temas y dele-
gándolos, no se consiguen buenos resultados 
para S. Boi .
Dos PDU tumbados hace 2 meses en el TSJC, 
un cuartel de 102 mil m2 sin liberar por la Sra. 
Robles; 3 centrales ENDESA, y con solo un 3% 
de suelo urbanizable, son pésimos logros de las 
“discretas negociaciones”. Cuidado, payeses, 
la Reserva puede ser vuestra extinción como 
especie.

N Extinción

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

A
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Al maig, matrícula gratis 
Els poliesportius municipals animen la 
ciutadania a fer activitat física, una manera 
saludable de pal·liar els efectes negatius 
de la inactivitat física, psicològica i social 
conseqüència del temps de pandèmia. Els 
poliesportius L'Olivera, Can Massallera i La 
Parellada ofereixen a les persones usuàries 
totes les garanties de seguretat i higiene que 
demana la situació sanitària. A més, aquest 
mes de maig, les inscripcions són amb la 
matrícula gratuïta.  
Poliesportius municipals: L'Olivera (c/ 
Antonio Machado, 1-3, tel. 93 6545000), Can 
Massallera (c/ Mallorca, 30, tel. 93 6617019) i 
La Parellada (c/ Mossèn Pere Tarrés, 35, tel. 93 
6541003)
 

Maig'21

Explica'ns la teva història  
El Museu de Sant Boi prepara una exposició 
retrospectiva sobre la desapareguda fàbrica 
Dubler i demana testimonis de persones que hi 
van tenir relació o que poden aportar material.  
Testimonis i material:  dubler.textil@gmail.com
 
Jo em poso a punt 
Ets jove, busques feina i no saps per on 
començar? La resposta, a Jo em poso a punt, 
formació on line per a joves de 16 a 24 anys. 
Horari: dimarts de maig, de 12 a 14 h, a 
Instagram de @pucmes i @joventutsantboi  
Inscripció: bit.ly/joemposoapunt
 
Un carnet que té premi! 
El dia 27 de maig, a les 18 h, tindrà lloc un nou 
sorteig del Carnet SB Jove. El premi serà una 
targeta moneder de 100 euros que el guanyador 
o guanyadora podrà gastar als comerços de la 
ciutat. Si encara no el tens actiu, fer-te el carnet 
és molt fàcil. Apunta! 
Per participar en el concurs: bio a Instagram 
de @Joventutsantboi 
Per fer-te el carnet:  tenir entre 16 i 30 anys i 
omplir el formulari a santboi.cat/carnetsbjove
 

La nova Oficina de Suficiència Material posada en marxa per l'Ajuntament de Sant Boi el passat dia 
6 d'abril s'ocupa específicament de gestionar els ajuts i les prestacions socials que es destinen a les famílies de Sant Boi.  
L'atenció a la ciutadania es realitza mitjançant cita prèvia.
Lloc: Cal Ninyo.
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, i de dilluns a dijous, de 16 a 19 hores
Per demanar cita prèvia:  al telèfon 93 635 12 20 i al correu electrònic suficienciamaterial@santboi.cat

Nous cursos adreçats a empreses i 
comerços de la ciutat en el marc de 
la campanya Reactivem Sant Boi. Al 
maig, Crea dissenys i continguts visuals 
impactants amb Canva o Picktochart 
per viralitzar-los a través de Pinterest 
Bussines (dia 17) i Com fer el Pla 
d'empresa i de viabilitat del teu negoci 
-2a ed.- (dia 19)   
Inscripció: bit.ly/formacioempresaicomerç 

 

En aquesta línia d'ajuts es poden 
demanar fins a 2.000 euros.
A qui beneficia: persones hagin iniciat 
una nova activitat (d'1-1-2020 a 31-5-2021), 
persones empadronades a Sant Boi o 
empreses del municipi i persones que 
hagin estat inscrites a l'atur i les que no 
hagin estat d'alta en el RETA els sis mesos 
anteriors a la mateixa activitat..
Tramitació i informació: fins al 31 de 
maig, a santboi.cat/oae.

Tauler 

Edició Ajuntament de Sant Boi
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En marxa, totes les iniciatives d'activitats 
d'estiu adreçades a la infància i l'adolescència 
de la ciutat. Un any més les entitats socials i 
esportives de la ciutat i l'Ajuntament sumen 
esforços per oferir un estiu ple de propostes 
de lleure educatiu per a aquestes edats. 
L'oferta de lleure inclou una programació 
diversa durant els mesos de vacances 
escolars, fonamentada especialment en 
els casals d'estiu, però ampliada a altres 
ofertes: suport a l'estudi i activitats culturals, 
esportives, mediambientals, etc. per gaudir 
de manera divertida i segura. Les activitats 
de lleure d'estiu són una oportunitat de 
socialització, desenvolupament i enriquiment 
personal. Alhora faciliten a les famílies la 
conciliació de la vida personal i laboral.   
Més informació i inscripcions:  
santboi.cat/lleure
 

Al maig s'obre la preinscripció per a l'alumnat d'educació postobligatoria 
(programes de formació i inserció -PFI-, Batxillerat i Formació Professional 
dels graus mitjà i superior), les escoles bressol municipals i les llars 
d'infants de la Generalitat.
Informació: santboi.cat, sbciutateducadora.cat i Oficina Municipal 
d'Escolarització (OME, tel. 93 6529840, de dl. a dv., de 9 a 20 h)

 
 
 
Subvencions al lloguer 
Fins al 4 de juny es poden presentar 
les sol·licituds per demanar una 
subvenció de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya per pagar el lloguer 
de l’habitatge. Poden demanar els 
ajuts aquelles persones titulars d’un 
contracte de lloguer de l'habitatge on 
viuen que compleixin els requisits de la 
convocatòria. Enguany l’import màxim 
del lloguer per demanar la subvenció ha 
augmentat fins a 800 euros al mes.   
 
Més informació: santboi.cat/
tramitsdigitals, olh@santboi. cat i tel. 
93 6351223, de 9.30 a 14 h, de dl. a dv. 
Es demana que es prioritzi la tramitació 
online. Les persones majors de 35 anys 
poden demanar cita prèvia presencial, 
si cal, a l’OMAP (tel. 93 6351212 i  93 
6548223). Les persones menors de 35 
anys la poden demanar a El Punt SIJ (c/ 
Mallorca 30). Dl. i dv. de 10 a 14 h, i dt., dc. 
i dj., de 16 a 19.30 h, i al tel. 93 6529843

TELÈFONS D’ATENCIÓ
A LA CIUTADANIA 
Oficina Municipal
d'Atenció a les Persones
(OMAP)
De dl. a dj. de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
Els divendres i vigílies de festiu de 9 a 14 h
Amb cita prèvia
93 654 82 23
93 635 12 12
Informació general
93 635 12 00, de 8 a 21 h

 
Oficina Reactivem Sant Boi
Informació, orientació i tramitació d'ajuts a perso-
nes, comerços i empreses
93 654 82 22
De dl. a dv., de 9 a 14 h i reactivem@santboi.cat

 
Oficina Municipal d'Escolarització
Sol·licitar cita prèvia:
L'Olivera, de dl. a dv., de 9 a 20 h, i al 93 652 98 40

 
Serveis socials: Oficina de Suficiència 
Material 
Nova oficina municipal per a ajuts i prestacions 
socials (informació, assessorament i tramitació). 
Amb cita previa, al tel. 93 635 12 20 i 
a suficienciamaterial@santboi.cat 
Horari: de dilluns a divendres., de 10 a 14 h, i de 
dilluns a dijous, de 16 a 19 h

 
Compres a domicili: alimentació i farmàcia
(majors de 70 anys i persones dependents)
607 021 576, de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

 
Violència masclista: 900 900 120

Policia Local: 93 640 01 23 i 092

Mossos d'Esquadra: 93 567 58 45

Foment de l'ocupació
ocupacio@santboi.cat i 93 635 12 46

Neteja viària i recollida de residus
Telèfon Net: 900 108 830
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h

 

Els mercats municipals de la ciutat estan 
especialitzats en la venda de productes 
frescos de qualitat i de proximitat. Per 
evitar cues i aglomeracions i facilitar 
les compres a la clientela, ara també 
obren a les tardes tres dies a la setmana.                                                               
Horaris dels mercats: De dilluns a dissabte, 
de 8 a 14 hores. Dimarts i dijous, de 17 a 
20 hores. Divendres, de 8 a 20 hores, sense 
interrupció 
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heu fet amb socis especialitzats amb recerca 
tecnològica. En concret amb l'Institut de Ciència i 
Tecnologia de Corea. Com hi treballeu?
“Aquí s'estan portant a terme grans projectes en 
recerca i innovació, però ens és difícil encaixar-los 
en les nostres necessitats. Amb els investigadors 
coreans hem pogut trobar aquest encaix. Corea 
del Sud és una societat molt preocupada pel 
medi ambient i amb un gran desenvolupament 
tecnològic. Ens ha anat molt bé col·laborar-hi.”  

Arran de la pandèmia, els fons europeus aniran 
destinats, en bona part, a projectes que tinguin 
en compte les energies alternatives.  
“Crec que s'ha d'aprofitar el moment. És molt 
important que vagin clarament a projectes d'aquest 
tipus  per poder invertir ara i no perdre el tren del 
futur abans que l'agafin altres països. Necessitem 
consolidar tot aquest treball que estem fent."

Us sentiu acollits a Sant Boi? Com veus el futur? 
“A Sant Boi estem molt bé i estratègicament ben 
situats. Pel que fa al futur, mantenim la il·lusió de 
seguir evolucionant. Està clar que el món va per 
aquí i els poders públics i les empreses valoren 
cada vegada més la necessitat dels combustibles 
alternatius i les seves infraestructures." 

és molt gran. Vam pensar que poder electrificar 
aquests vehicles és molt important per arribar a 
aconseguir zero emissions. Però cal ser pràctic. 
Nosaltres sabem que els combustibles fòssils 
no són la solució, però cal oferir a les empreses 
alternatives realistes i viables perquè les puguin 
adoptar. Nosaltres hem treballat en aquesta línia 
des del principi."

Bona part de la feina de l'empresa ha anat 
acompanyada de treball el col·laboratiu que 

Que el va impulsar, en un temps de crisi, a crear 
una empresa amb una aposta ferma per l'energia 
alternativa i el vehicle elèctric? 
“L'empresa neix en un moment econòmic familiar 
difícil amb la voluntat de tirar endavant tot 
aprofitant el talent de gent molt qualificada que, 
per les circumstàncies, s'havia quedat sense 
feina. Amb aquestes premisses, vam començar 
a treballar en l'adaptació de vehicles industrials 
perquè funcionessin amb gas. A mesura que 
l'empresa creix, prioritzem la recerca i la innovació 
i veiem que el món reclama evolucionar cap als 
combustibles no contaminants. En el nostre cas, 
ens hem especialitzat en l'adaptació de camions 
i vehicles pesants que utilitzen hidrogen per als 
seus motors elèctrics. Per a nosaltres va ser una 
oportunitat de negoci que ens permet ser coherents 
amb la sostenibilitat i l'economia circular."

Evarm va decidir arriscar i iniciar un camí abans 
que ningú s'atrevís a entrar en aquest camp.
“En aquell moment vam entendre que era un risc, 
però també vam veure l'oportunitat perquè era pitjor 
no fer-ho. La nostra aposta tenia un component clar 
de futur i vam pensar que ho havíem de fer, estàvem 
convençuts de la viabilitat del nostre projecte."”

Per què vau decidir adaptar vehicles grans i no 
cotxes petits, d'ús més general? 
“Bé, pensa que un camió, per exemple, consumeix 
com 40 cotxes. Per tant, l'impacte que té un 
vehicle gran en l'atmosfera i en el medi ambient 

N “EVARM va néixer 
en un context de crisi 
profunda per prioritzar 
el talent i la innovació”

N “Sant Boi és un bon 
punt estratègic per  
desenvolupar el nostre 
projecte sostenible”

XAVIER RIBAS té 39 anys. És enginyer tècnic industrial. Ha dirigit equips d'alt nivell  per a 
fabricants de vehicles i centres de recerca aplicada i ha coordinat projectes de la Comissió Europea en 
l'àmbit de combustibles alternatius. Fa 6 anys va fundar Evarm, empresa especialitzada en energies 
netes com la pila d'hidrogen, de tecnologia pròpia, pensada per a camions i autobusos elèctrics.

“Tenim una 
aposta de 
futur amb 
les energies 
alternatives”


