viure

Sant Boi
Desembre 2019

La Cavalcada, orgull de Sant Boi
La Fira més sostenible
Premi a la Innovació Firal per
a una fira compromesa amb el
futur del planeta | pàg. 06-07

Transició energètica
Proposta a les empreses
per crear una ‘comunitat
energètica’ | pàg. 10

Ciutat igualitària
Sant Boi, certificada com
a ciutat capdavantera en
igualtat de gènere | pàg. 11

L’entrevista
Judith Garcia, exalumna de
l’Ítaca, Premi Extraordinari
de Batxillerat | pàg. 24

Alexander
Calder

Quan els Reis Mags
arribaven a
Sant Boi en tren...

La Cavalcada s’ha consolidat com una de les grans cites del calendari festiu de la ciutat

Les entitats, centre de gravetat
de la Cavalcada de Reis a Sant Boi
Cada any de setembre a gener, una sèrie
d’entitats locals, un petit grup d’artistes visuals i un equip de tècnics i tècniques municipals treballen conjuntament en una nau
del polígon de Sant Boi per donar forma a
les carrosses i a les comparses de la Cavalcada de Reis que desfilen pels carrers de la
ciutat la nit del 5 de gener. És un dels grans
moments del nostre calendari festiu.
El treball silenciós i gairebé invisible de
les entitats ciutadanes fa possible en gran
manera que aquesta nit tan especial sigui
cada any un motiu d’orgull col·lectiu. Elles
són l’autèntic centre de gravetat de la Cavalcada de Reis de Sant Boi: amb el seu esforç construeixen l’escenografia de les carrosses i elaboren el vestuari i l’atrezzo de
les comparses.

Un projecte comunitari

La nau del polígon industrial on treballen
durant aquests quatre mesos juga un paper rellevant en la història recent de la Ca-
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valcada a la nostra ciutat. Aquest espai ha
consolidat unes dinàmiques de treball que,
sota la coordinació d’una comissió artística i tècnica, van fer possible introduir una
temàtica única per a totes les carrosses i
consensuar uns criteris creatius comuns.
El treball compartit en aquesta nau ha
permès refermar el caràcter col·lectiu i comunitari del projecte, unificar les tècniques
constructives i donar més coherència estètica a les diferents escenografies que es
preparen.

Un treball de creació

Per tant, som davant d’unes dinàmiques
de treball que van més enllà de la participació: són les entitats santboianes les que
cada any creen, literalment, la Cavalcada i
l’ofereixen a la ciutat cada 5 de gener.
En l’actualitat, més de 1.000 ciutadans i
ciutadanes de Sant Boi s’impliquen i participen de forma directa o indirecta en
aquest projecte n

El model organitzatiu de la Cavalcada
de Reis ha canviat força amb el pas
del temps. A la majoria de municipis
de la comarca (i de més enllà), s’ha
evolucionat des d’uns inicis marcats pel
voluntarisme de la societat civil fins a un
model de gestió municipalista.
En el cas de Sant Boi, tot i que hi ha
constància
d’alguna
activitat similar
a la Cavalcada
anterior a la
Guerra Civil
vinculada als
ateneus, cal
viatjar fins al
1968 per trobar la primera informació
sobre una caravana reial. L’impulsor
va ser el Club Obrero Salesiano,
amb l’ajut de pagesos que van cedir
tractors i remolcs. Des d’aleshores
i fins a la dècada dels vuitanta, la
Cavalcada va tenir continuïtat gràcies
a la iniciativa dels mateixos salesians
i altres entitats locals, com la Unió
Excursionista, Amics de la Sardana,
algunes bandes de música, el grup
de majorettes de Cooperativa i, un
xic més tard, algunes cases regionals
com ara la Unión Extremeña.
L’Ajuntament ja hi col·laborava de
manera decidida. Eren els temps en
què els Reis d’Orient arribaven en
tren a Sant Boi i feien el recorregut a
cavall, o bé protagonitzaven accions
temeràries com despenjar-se des del
terrat de l’edifici de l’Ajuntament o
des del campanar de l’església de Sant
Baldiri amb una tirolina. De manera
progressiva, fins arribar als nostres
dies, l’Ajuntament va anar assolint
més protagonisme en l’organització.
La Cavalcada ha esdevingut una de
les principals activitats del calendari
festiu local i ha consolidat un model
organitzatiu basat en el treball
col·lectiu i comunitari.
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Joan Miró

Tanya
Schultz

Obres d’art contemporani que han inspirat l’escenografia de les carrosses de la Cavalcada de Reis

Cavalcada 2020: una explosió de creativitat artística
Enguany, la Cavalcada de Reis de Sant Boi
ret homenatge a l’acte creatiu, al plaer que
es deriva de donar forma a nous mons per
mitjà de la creativitat, una eina bàsica del
nostre desenvolupament com a persones.
Per tant, l’edició de 2020 abandona de manera momentània l’estil figuratiu que escenifica un tema de manera realista (les fades
del bosc, les cultures del món, etc.) per submergir-se en un món més aviat abstracte
presidit per les formes, els volums i el color.

Miró i Dalí hi aporten la mirada surrealista,
en la seva versió més “mediterrània”.
Per tant, parlem d’escenografies concebudes com a petits universos de fantasia que
remeten molt a l’imaginari de la infantesa.

Artistes contemporanis

L’escenografia de cada carrossa s’inspira en
l’obra d’artistes contemporanis (hi abunden
més les dones artistes) de diferents períodes: Tanya Schultz, Yayoy Kusama, Alexander Calder, Joan Miró, Janet Sobel, Salvador
Dalí i Georgia O’Keeffe.
El denominador comú és un esperit lúdic
que va de les joguines mòbils penjants de
Calder fins a la reinterpretació de l’art pop
a través de l’explosió de colors purs de Kusama o els mons de somni construïts amb
gominoles de Schultz. Per la seva banda,
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Maqueta i atrezzo fets a la nau de la Cavalcada
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Artistes que
han inspirat
les carrosses

-Tanyia Schultz
-Yayoy Kusama
-Alexander
Calder
-Joan Miró
-Janet Sobel
-Salvador Dalí
-Georgia
O’Keefe

RECORREGUT de la
CAVALCADA 2020
PARC DE LA MUNTANYETA (17 h)
Baldiri Aleu
Ronda de Sant Ramon
Onze de Setembre
Plaça de Catalunya
Francesc Macià
Lluís Pascual Roca
Riera Basté
Eusebi Güell
Ronda de Sant Ramon
Frederic Mompou
Joaquim Rubió i Ors
Girona
Pablo Picasso
Plaça del Pallars Sobirà
Carles Martí i Vilà
Rambla de Rafael Casanova
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Agenda Nadal’19/20
Dimecres 11 de desembre

18.30 h I Recital del Nadal: Poemes i cançons. Recital
de cançó i poesia i actuacions de cantautors de l'entitat
retalls d'Art. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org: Retalls d'Art

Dissabte 14 de desembre

Matí i tarda I Mercat de Nadal Articles nadalencs,
artesania i tallers familiars. 18 h I Encesa de llums del
mercat. Lloc: pl. Generalitat. Org.: associacions del barri
12 h I Taller familiar. I tu, què ets: àngel, pastor
o dimoni? Un taller per posar-se en la pell d’un
personatge de Pastorets: un dimoni, un àngel o un
pastoret autèntic. Projecció d'un vídeo amb escenes
dels Pastorets de Sant Boi. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Org.: Col·lectiu Teatral Tripijoc
De 18 a 19 h I Pessebre Vivent Escola Vedruna.
Pessebre vivent a càrrec dels alumnes de 3r i 4t de
primària. Berenar solidari en benefici de la Marató
de TV3. En el marc de La Marató de TV3. Lloc: Escola
Vedruna. Org.: Escola Vedruna
De 18 a 20 h I 11è Concert solidari Rock de Joguina.
Amb combos de Cápsula del Tiempo, Cultura F i
Orquestra de corda Llobregat. Entrada: una joguina o
3 €. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Centre Obert Don
Bosco i Ajuntament
20 h I VI Zambomba flamenca solidària. Acte
solidari per a la investigació del càncer infantil a
l'Hospital Sant Joan de Déu. Informació i entrades:
casadesevillasantboi@gmail.com, a la seu de Casa
de Sevilla o al telèfon 930 381 632. Preu: 7 €. Lloc:
Can Massallera. Org.: Unión Musical La Flamenca,
Hermandad Pastorcillo Divino de L’Hospitalet i Casa de
Sevilla de Sant Boi

Diumenge 15 de desembre
Amb l’arribada dels Reis Mags, des de tots els barris de la ciutat de
Sant Boi s’impulsa la campanya “Joguines per a tothom. Cap infant
sense joguina”.
L’objectiu solidari és recollir joguines per als nens i les nenes de les
famílies més vulnerables.
Com hi podem col·laborar?
Apadrinant una carta als Reis, regalant joguines noves, realitzant una aportació
econòmica i participant com a voluntari o voluntària de la campanya
Com han de ser les joguines?
Noves, homologades, no bèl·liques, no sexistes i per a infants de 0 a 13 anys
Recollida de joguines
Fins al 4 de gener, a la Xarxa de casals, Salesians Sant Boi, Esplai Eixida, Ràdio
Sant Boi, Creu Roja de Sant Boi i Comissaria dels Mossos d’Esquadra
Informació
Casals de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, Marianao, Camps Blancs i Casablanca,
Salesians Sant Boi, Esplai Eixida i Can Massallera

17 h I Ball de Nadal de la Gent Gran. Ball amb
orquestra, berenar i brindis de Nadal, sortejos i
sorpreses. Preu: 3 €. Venda de tiquets a les associacions
de gent gran i al poliesportiu, el mateix dia. Lloc.
Poliesportiu La Parellada. Org.: Coordinadora
d'Associacions de Gent Gran de Sant Boi

Dimecres 18 de desembre

18 h I Taller. Fem penjolls per l’arbre amb elements
naturals. Taller en què podrem elaborar penjolls per
decorar l’arbre de Nadal amb elements de la natura.
Adreçat a públic adult, a càrrec de Laura Calero. Gratuït
amb inscripció. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany.
Org.: biblioteques

Dijous 19 de desembre

17 h I Festa de Nadal. Tradicional festa nadalenca de
Cultura Viva Santboiana. Gratuït. Lloc: Casal de Camps
Blancs. Org.: Cultura Viva Santboiana
17.30 h I L'hora del conte: Explica'm un Nadal. Els
contes, les nadales i l'alegria són els protagonistes
d'aquesta sessió nadalenca. A ritme de cançons
les persones participants aniran "guarnint" la casa
per Nadal. Gratuït. Lloc: Casal de Casablanca. Org.:
Federació Els Garrofers
18.15 h I Tió de Nadal. Per gaudir una estona tot fent
cagar el Tió. Gratuït. Lloc: Casal de Casablanca. Org.:
Federació Els Garrofers
21 h I Concert de Nadal. A càrrec de l'Orquestra de
Cambra A 4 cordes. Preu: 5 €. Lloc: Casal de Casablanca
(Espai Cultural Les Muses). Org.: Les Muses

Divendres 20 de desembre

17 h I Cantada de Nadales. Amb les corals Fundació
Marianao, Vox Mulieribus, Casa de Sevilla, La Gavina,
l'Amistat, Som-hi Coral i Fantasy Music i Joves d'Esfera
Jove. Entrada: una joguina o 3 €. Lloc: Casal de
Marianao. Org.: Centrre Obert Don Bosco i
Ajuntament
17.30 h I Contes teatralitzats. Amb gust
de cafè. Contes teatralitzats, amb música
i cançons populars d’arreu del món
Amb gust de cafè. Gratuït. Lloc: Casal
de Casablanca. Org.: Federació Els
Garrofers.
17.30 h I Taller familiar. Fes el teu
moc (slime). Taller familiar. Fes el teu
moc (slime), a càrrec d’Explorium. Per
crear el propi slime seguint el mètode
científic. Per a nens i nenes de 6 a 8
anys. Menors de 7 anys, acompanyats
d’una persona adulta. Cal inscripció.
Activitat en el marc de Bibliolab.
Gratuït. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany. Org.: biblioteques
18.30 h I Cantada de Nadales en
anglès. De l'alumnat més petit de
l'escola. Recaptació destinada a
l'apadrinament solidari de cartes als
Reis del districte Centre i Vinyets i Molí
Vell. Donació voluntària. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Let's Go
English
25è Fem el pessebre. Darrer dia (20 des.) per lliurar els
originals per al concurs. Informació: Hotel d'Entitats,
tel. 93 6306408 i femelpessebre@pessebristes_
santboi.org. Dv. 24 de gener, lliurament de distincions,
accèssits i records de participació, a les 19.30 h, a Can
Massallera. Org.: Pessebristes de Sant Boi

Dissatbe 21 de desembre

12 h I Teatre i titelles: Contes de Nadal de les
Germanes Baldufa. A càrrec de Tanaka Teatre. La Lilian
i la Sophie han fet un punt i a part als seus viatges per
celebrar el Nadal en família. En el marc dels espectacles
familiars de la Temporada d'Arts Escèniques i Música.
Gratuït. Lloc: pl. Ajuntament. Org.: Ajuntament

Diumenge 22 de desembre

10.30 h I Festa del Tió. Amb regals per als nens i les
nenes menors de 8 anys! Gratuït. Lloc: pl. Ajuntament.
Org.: Pessebristes de Sant Boi i Ajuntament
A la tarda. Nadal al Museu. El cant de la Sibil·la.
Amb Laura Castellet. Versió de Barcelona del segle
XV. Activitat en el marc de l'exposició Lluis Dalmau
i el retaule de Sant Baldiri. Gratuït. Lloc: Museu Can
Barraquer (c/del Pont, 7). Organització: Ajuntament
		
17.30 h I Arribada de la Llum de la Pau a Sant Boi.
Arribada de la Llum de la Pau de Betlem, tradició
nadalenca perquè el desig de pau arribi a totes les
llars. Cantada de Nadales de corals infantils. Gratuït.
Lloc: pl. Ajuntament. Organització: Agrupament Escolta
i Guia Sant Ramon Nonat, Pessebristes de Sant Boi
i Ajuntament Col·labora: corals infantils de la Coral
Renaixença

Dilluns 23 de desembre

11 h I Tallers de música i moviment per a nadons. La
música convida a participar en un espai de joc familiar.
Per a nadons de 0 a 3 anys. Gratuït. Lloc: La Gralla.
Org.: Federació Els Garrofers

Dimarts 24 de desembre

11 h I Fem cagar el Tió. El Tió de Nadal arriba a
Cooperativa Molí Nou carregat de regals! Gratuït.
Lloc: pl. C. Massó i Blanch. Org.: Comissió de Festes
Cooperativa i Molí Nou
11 h I Tió de Nadal. Lloc: pl. Assemblea de
Catalunya. Org.: Can Paulet Percussió i
Ajuntament

Diumenge 29 de desembre

Taller. Nadal al Museu. Activitats familiars en
el marc de l'exposició Lluis Dalmau i el retaule
de Sant Baldiri. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament
17 h I Teatre. Els Pastorets. Representació de
la versió d'Els Pastorets de la parròquia de Sant
Josep Obrer. Gratuït. Lloc: Casal de Barri Camps
Blancs. Org.: Parròquia Sant Josep Obrer

Dilluns 30 de desembre

10.30 h I Nadal. Taller de construccions
gegants. Per descobrir petits grans arquitectes.
Amb una pedrera de construcció moderna que
es transforma en una megàpolis amb gratacels
gegants, ponts i viaductes aeris aguantats per
art de màgia. Taller familiar. Gratuït. Lloc: La
Gralla. Org. Federació Els Garrofers

Dimarts 31 de desembre

11 h I Festa de l’Home dels Nassos. Animació infantil
i cercavila. Recorregut: pl. Catalunya, carrers Lluís
Pascual Roca, Montclar, Vidal i Barraquer, Lluís Castells,
Rutlla i Major, pl. Ajuntament i rbla. Rafael Casanova.
Lloc de sortida: pl. Catalunya. Lloc d'arribada: pl.
Ajuntament. Org.: Pessebristes de Sant Boi i Federació
Els Garrofers i Ajuntament

Dimecres 1 de gener

19 h I Concert Extraordinari Cap d’Any. Amb la
participació de la Coral Renaixença, Coral Patim-Patam,
Coral Esqueix i Coral No ve d'un to. Gratuïta. Lloc:
parròquia Sant Baldiri. Org.: Coral Renaixença

Dijous 2 de gener

De 17 a 20 h I Dansa Infantil Solidària i xocolatada.
En el marc de l'Apadrinament de cartes als Reis. Preu
solidari: 1 €. Lloc: Can Massallera. Org.: Spai Carioca

Nadal a la Ludoteca l'Olivera

Dj. 12 des. De 17.15 a 18.30 h i de 18.30 a 19.45 h I Jo
també jugo. Activitats per a famílies amb infants de 4
a 11 anys. Dv. 13 des. De 17.15 a 18.30h i de 18.30 a
19.45 h I Teatre: Madagascar. Ds. 14 des. De 10.45 h
a 12 h i de 12 h a 13.15 h I Jornada de portes obertes
pequeteca. Activitat dirigida a famílies amb infants d'1
a 3 anys. Dl. 16 des. De 17.15 a 18.30 h i de 18.30 a
19.45 h I Taller sensorial i emocional amb fruita a càrrec
de Roser Sellés i Neus Reig. Activitat dirigida a famílies
amb infants d'1 a 3 anys. Dt. 17 des. De 17.15 h a 18.15
h 18.30 h a 19.30 h I Taller sensorial i emocional amb
fruita a càrrec de Neus Reig. Activitat dirigida a infants
de 4 a 11 anys. Dj. 19 des. 18.30 h I Espectacle de
titelles. El viatge dels tres porquets. a càrrec de Titelles
Vergés. Dv. 20 des. 17.15 h a 20 h I Jornada de portes
obertes. Activitat dirigida a infants de 4 a 11 anys.
Activitats gratuïtes. Cal reserva prèvia a l'equipament
o al telèfon 93 6529844. Aforament limitat. Lloc:
Ludoteca L'Olivera. Organització: Ajuntament

Recollida de cartes als Reis Mags
als barris de Sant Boi

Casablanca
Ds. 4 gen. 17.30 h I Patge Reial. Vine a portar la carta
als reis. Lloc: Casal Barri Casablanca. Org.: Federacio
Els Garrofers
Camps blancs
Dv. 3 gen. 11 h I Patge Reial. Lloc: Casal Camps Blancs.
Org.: Pla Comunitari de Camps Blancs
Centre
Dies 3 i 4 gen. Els patges reials recolliran les cartes
dels nens i les nenes al Campament de Nadal. Lloc:
plaça de la República. Org.; Ajuntament
Ciutat Cooperativa i Molí Nou
Dies 3 i 4 gen. De 17. 30 a 20 h I Recollida de cartes
del Rei Melcior. El Rei Melcior i els seus patges reials
vindran al barri a recollir les cartes de tots els nens i
les nenes. Lloc: Casal de barri Cooperativa Molí Nou.
Org.: Comissió de festes Cooperativa Molí i Nou i
Ajuntament
Marianao
Dies 3 i 4 gen. De 17 a 19 h I Arribada del missatger
reial per recollir les cartes als Reis i taller de fàbrica de
joguines. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Espai Lúdic i
Ajuntament
Vinyets i Molí Vell
Dies 3 i 4 gen. De 17 a 20 h I
El patge reial ens
visita per recollir totes les vostres cartes. Lloc: Can
Massallera. Org.: Ajuntament

Campament de Nadal

Dies 2, 3 i 4 de gener de 2020.
Els patges de Ses Magestats els Reis Mags de l'Orient s'instal.laran a la plaça de
la República (davant del Mercat de la Muntanyeta). Durant tres dies, els nens i les
nenes podran lliurar les cartes als reis i participar a diverses activitats. Hi haurà
tallers de fanalets per a la nit de Reis, un gran scalextric i jocs gegants. L'animació
compta amb la participació, entre altres santboians i santboianes, de persones que
van participar en l'espectacle sobre la història del barri del Marianao del projecte
Cultura als Barris
Dj. 2 de gener. 18 h I Inauguració Campament de Nadal. Tothom està convidat a
celebrar la festa de l'arribada del campament de Nadal on els protagonistes seran
els nens i nenes i els Patges de Sas Magestats els Reis d'Orient i el seu seguici.
L'acte anirà acompanyat d'una cercavila, animació i pallassos amb les actuacions
d'Hombori Tondo i la Xaranga Labradores.
Ds. 4 de gener. 12 h I Contacontes de Nadal amb un personatge misteriós, viatger i
aventurer amb un farcell ple d'històries per compartir.
Horari: Dv. 3 i ds. 4, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Lloc: plaça de la República.
Organització: Ajuntament amb la col·laboració del Mercat de la Muntanyeta

Pessebre tradicional

Dimenges, matí de pel·lícula

Un any més, la plaça de l'Ajuntament acull el pessebre tradicional de les festes
nadalenques

Dimenges 22 i 29 de desembre. 11.45 h I Projecció d'El
Nadal del senyor Branquilló. Preu: 4,5 €. Lloc: Cinemes
Can Castellet. Org.: Cinemes Can Castellet

Pessebre artístic

Els Pastorets de Sant Boi

Fins al 2 de febrer. A l'església de Sant Baldiri es pot veure
el pessebre artístic organitzat pels Pessebristes de Sant Boi.
Horaris: abans i després de les misses. Visites concertades per a grups.
Entrada gratuïta

Dies 26, 26 i 30 de desembre, 19 h, i dies 28 i 29 de
desembre, 20 h I Representació del Col·lectiu Tripijoc
des de 1980. La proximitat de personatges i públic,
el fan un espectacle amè i entretingut. Enguany Els
Pastorets fan 40. Informació i entrades: www.tripijoc.
com. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Col·lectiu Teatral Tripijoc

Infalúdic

Dies 27, 28 i 30 de desembre. Jocs i tallers. Espai
lúdic infantil on els nens i les nenes podran divertir-se
durant les vacances de Nadal: col·lecció de jocs gegants
tradicionals de fusta, circuit viari de cotxets caminadors
(per a nens i nenes, de 18 mesos a 5 anys), rocòdrom
d'escalada amb tirolina, circuit de karts a pedals, futbolí
humà i pintacares. Gratuït. Lloc: plaça de Catalunya.
Organització: Ajuntament
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Dissabte 14 i diumenge 15 de desembre
D'11 a 14.30 h i de 16 a 20 h I El pessebre vivent de Ciutat Cooperativa i Molí
Nou es tornarà a instal·lar als jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Enguany
l'horari s'amplia i es podrà visitar dissabte i diumenge, matí i tarda.
És una iniciativa consolidada i un referent de participació ciutadana. En el pessebre
participen un centenar de persones, tot un esdeveniment comunitari on veïns i
veïnes, a títol particular o en representació de diferents associacions, ajuden a fer
els preparatius, el muntatge, a crear l’ambient i a aconseguir la caracterització.
Entrada gratuïta
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La Fira,
el millor
aparador
d’una ciutat
compromesa
amb el futur
del planeta
N La Carpa Saludable

i Sostenible mostra
al recinte firal el
compromís de Sant Boi
amb el ‘plàstic zero’
Motiu d’orgull col·lectiu i punt de referència fora de Sant Boi, la Fira de la Puríssima
és sempre el millor aparador de la nostra
ciutat. Un aparador que ha estat testimoni
constant de l’evolució del municipi al llarg
del temps i de la seva capacitat d’adaptació
als canvis. Des de la primera edició, l’any
1947, fins a l’actualitat, quan s’ha arribat ja
a la número 73.
El Sant Boi de l’any 2019 és un Sant Boi
que vol ser i ja és, cada cop més, una ciutat saludable i sostenible. Una ciutat compromesa amb el futur del planeta i amb
la salut de les persones. En sintonia amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, aquesta és
l’aposta estratègica de Sant Boi.

De Sant Boi al món

I en sintonia amb aquesta aposta, la Fira ha
volgut difondre un missatge que el món ens
envia en ple segle XXI: no tenim un planeta
B. Per poder canviar el món, hem de canviar
abans que tot el nostre entorn immediat.

N L’Espai de la mobilitat

saludable i sostenible
promou la utilització
de vehicles elèctrics i
menys contaminants

Plàstic zero

La Fira de la Puríssima de 2019 s’ha fet
ressò d’aquest missatge de moltes maneres, tot centrant-se principalment en una
temàtica concreta: la necessitat de reduir
la quantitat de residus que generem. Especialment, el plàstic. Sant Boi vol ser una
ciutat ‘lliure de plàstics’ i la Fira ha convidat tothom a sumar el seu gra de sorra per
avançar en el dia a dia per aquest camí.

Got únic retornable

Una de les iniciatives escollides ha estat
la incorporació del got únic reutilitzable
i retornable a les àrees de restauració del
circuit firal i als bars de les entitats de la
plaça de l’Agricultura, per conscienciar la
ciutadania contra l’ús del plàstic d’un sol ús.

Carpa Saludable i Sostenible

L’estand de l’Ajuntament s’ha ubicat a la
Carpa Saludable i Sostenible, al parc de la
Muntanyeta, per expressar també un missatge en favor del plàstic zero mitjançant

Imatge del
photocall
de l’estand
municipal a
la Fira 2019

el photocall gegant ‘El planeta t’envia un
missatge’, una exposició interactiva, tallers
familiars, un curtmetratge de ficció del cineasta local José Luis López i el lliurament
del calendari municipal de l’any 2020, que
porta el títol ‘Un planeta per a les persones’
i missatges pràctics per reduir el consum
quotidià de plàstic.

Projecte de reciclatge 5.0

A l’exterior de la Carpa Saludable i Sostenible s’ha situat un punt d’informació del
projecte de reciclatge 5.0 Reciclos, que
promou de manera lúdica i participativa la
recollida selectiva d’envasos al contenidor
groc mitjançant una web app al mòbil.

Producte de proximitat

L’espai de la Carpa Fresca, marc de la històrica Exposició de Fruites i Verdures, s’ha
plantejat novament com una forma de promoure el producte fresc i de proximitat i
l’alimentació saludable, mitjançant estands
d’entitats agràries, venda de productes del

camp, concursos, showcookings, tast de cervesa artesana de carxofes de Sant Boi i tallers infantils ‘plàstic zero’.

Premi a la Innovació Firal 2019

Mobilitat elèctrica

La Fira de la Puríssima ha guanyat el
Premi d’Innovació de les Fires de Catalunya. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, el va
recollir el 21 de novembre a Sabadell,
durant el 26è Congrés de Fires de Catalunya organitzat per la Federació de
Fires (FEFIC). Aquest premi reconeix la
tasca de la ciutat per configurar un certamen sostenible i saludable en totes
les seves dimensions, en sintonia amb
l’estratègia de ciutat impulsada pel govern municipal.
Sant Boi guanya el Premi a la Innovació Firal per segon cop, després d’haverho aconseguit ja l’any 2008 i haver obtingut accèssits el 2007 i el 2013.
L’Ajuntament aposta fa anys per una
Fira sostenible i saludable i ha vinculat
amb aquest tema l’edició de 2019.

I l’aposta de Sant Boi per una mobilitat
menys contaminant s’ha localitzat als 900
m2 de l’Espai de la mobilitat saludable i sostenible,
amb exposició i venda de
cotxes elèctrics i híbrids
i activitats relacionades
amb el nou model de mobilitat.

Transport públic

La Fira compta cada any amb un servei
gratuït de Firabús connectat amb l’estació
d’FGC per promoure els desplaçaments
en transport públic. I les persones que,
en arribar a la Fira, mostren el bitllet de
FGC al punt d’informació de la plaça de
l’Ajuntament reben un obsequi per haver
escollit una opció de mobilitat sostenible n
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La Fira de la
Puríssima ha
aconseguit
per segon
cop
aquest guardó,
que ja havia
rebut l’any 2008

Mesures fiscals
per afavorir l’ús de
vehicles sostenibles
El compromís municipal amb la mobilitat elèctrica es reflecteix també
en les Ordenances Fiscals de 2020.
L’Ajuntament preveu que els vehicles
de zero emissions (elèctrics i híbrids
endollables) estiguin exempts de
la taxa municipal que es cobra per
aparcar a les zones blaves. Gràcies a
una bonificació, els vehicles híbrids
i altres vehicles que generen nivells
baixos d’emissions només hauran
d’abonar el 50%.

Sant Boi tindrà aviat una fotolinera
per recarregar vehicles elèctrics
La primera estació de recàrrega de vehicles elèctrics de Sant Boi (cotxes o motos)
es construeix actualment a la zona blava
del carrer de Torras i Bages, al costat de
l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC).
La futura fotolinera permetrà recarregar simultàniament 4 vehicles (elèctrics o
híbrids endollables amb etiqueta ambiental “0”), amb una velocitat de càrrega 3,8
kW. El sistema s’alimentarà amb plaques
fotovoltaiques instal·lades al sostre d’una
pèrgola. TERSA i Barcelona Energia, que és
l’operador elèctric metropolità, gestionaran el servei.
Segons les previsions, els treballs per condicionar la fotolinera finalitzaran cap a finals
d’aquest any i l’estació entraria en funcionament durant el primer trimestre de 2020, un
cop realitzades la connexió a la xarxa elèctrica i les proves de funcionament.

12 hores d’estacionament

Cada vehicle s’hi podrà estar gratuïtament
un màxim de 12 hores. La instal·lació està

Un nou pas
cap a la
transició
energètica.

La futura
fotolinera
reflecteix l’aposta
municipal per
l’ús d’energies
renovables i
per la mobilitat
elèctrica

pensada perquè les persones que viuen a
certa distància de l’estació d’FGC s’hi puguin
desplaçar amb vehicle elèctric i deixar-lo carregant mentre van a la feina en transport
públic i en tornen. Igualment, pot servir perquè les persones de la ciutat que facin ús de
vehicle elèctric per anar a la feina el puguin
deixar a la tornada carregant fins a l’endemà.

Xarxa metropolitana

La instal·lació de Sant Boi formarà part de la
xarxa metropolitana de fotolineres. Aquestes instal·lacions s’ubiquen majoritàriament
al costat d’intercanviadors de transport, per
facilitar la intermodalitat entre mitjans de
transport no contaminants.
En el futur, es preveu crear nous punts de
recàrrega a mesura que creixi el nombre de
vehicles elèctrics i híbrids en circulació al
municipi.
L’Ajuntament aposta per la transició cap
a un nou model energètic. L’ús de fonts
d’energia 100% renovables i una mobilitat menys contaminant són dos dels pilars
d’aquest model n

Sant Boi ciutat
sostenible, al
congrés Smart City

La ciutat de Sant Boi ha guanyat en
dues ocasions el Premi Ciutat
Sostenible: l’any 2003 i l’any 2017.
Per aquest motiu, l’Ajuntament
va tenir l’oportunitat d’explicar a
l’Smart City Expo World Congress, en
una conferència a càrrec de tècnics
municipals, l’estratègia per un Sant
Boi saludable i sostenible. Va ser el
dia 19 de novembre, durant la jornada
“Innovació i transició ambiental de
ciutats i territoris” que van organitzar
Friendly-Technologies i l’empresa de
gestió d’aigües Suez. Al congrés Smart
City també hi va ser present el centre
d’innovació social Coboi lab, que va
presentar un panell a l’estand del
Sharing Cities Accion Encounter 2019.

Seguim consolidant una ciutat sostenible
Seguimos consolidando una ciudad sostenible

L

a Fira de la Puríssima ha guanyat el Premi a
la Innovació Firal de les Fires de Catalunya. Amb
aquest reconeixement, la Generalitat de Catalunya
ha valorat l’esforç que fem a Sant Boi per alinear
la nostra estimada Fira amb l’estratègia de ciutat.
Apostem per ser una ciutat sostenible i volem
que la Fira de la Puríssima, el millor aparador que
tenim per donar-nos a conèixer, sigui també una
fira sostenible en totes les facetes. Una fira compromesa amb el planeta, amb el plàstic zero, amb
una mobilitat menys contaminant, amb un ús eficient de l’energia i amb la lluita contra el canvi climàtic.
Estem fent moltes passes perquè Sant Boi avanci pel camí de la sostenibilitat. L’any 2017 ja vam
guanyar el Premi a la Ciutat més Sostenible, però
ara vull fer esmemt d’algunes de les accions més
recents o immediates.
Per exemple, aviat funcionarà a Sant Boi la primera fotolinera per carregar vehicles elèctrics.
Preparem una actuació per millorar l’eficiència
energètica a tots els edificis de Camps Blancs. Hem
proposat a empreses importants de la ciutat treballar conjuntament per fer de Sant Boi una comunitat energètica. Participarem en una prova pilot
per testar vehicles elèctrics amb pila d’hidrogen.
Fa mesos que som pioners amb un projecte de
reciclatge d’envasos 5.0. I estem presents a fires,
fòrums i jornades sobre aquest tema, per conèixer
bones pràctiques i cercar aliances que ens permetin seguir essent innovadors i localitzant noves
oportunitats que, a més, ens ajudin a desenvolupar
l’economia local.
Sant Boi és sostenible i volem que ho sigui cada
cop més. Treballem pel present i el futur d’aquesta
ciutat. Treballem pel present i el futur del planeta.

L

a Fira de la Puríssima ha ganado el Premi a la
Innovació Firal de les Fires de Catalunya. Con este
reconocimiento, la Generalitat de Catalunya ha valorado el esfuerzo que hacemos en Sant Boi para alinear nuestra querida Fira con la estrategia de ciudad.
Apostamos por ser una ciudad sostenible y queremos que la Fira de la Puríssima, el mejor aparador que tenemos para darnos a conocer, sea también una feria sostenible en todas sus facetas. Una
feria comprometida con el planeta, con el plástico
cero, con una movilidad menos contaminante, con
un uso eficiente de la energía y con la lucha contra
el cambio climático.
Estamos dando muchos pasos para que Sant Boi
avance por el camino de la sostenibilidad. El año
2017 ya ganamos el Premio a la Ciudad más Sostenible, pero ahora quiero mencionaros algunas de las
acciones más recientes o inmediatas.
Por ejemplo, pronto funcionará en Sant Boi la
primera fotolinera para recargar vehículos eléctricos. Preparamos una actuación para mejorar la eficiencia energética en todos los edificios de Camps
Blancs. Hemos propuesto a empresas importantes
de la ciudad trabajar conjuntamente para hacer
de Sant Boi una comunidad energética. Participaremos en una prueba piloto para testar vehículos
eléctricos con pila de hidrógeno. Hace meses que
somos pioneros con un proyecto de envases 5.0. Y
estamos presentes en ferias, foros y jornadas sobre
este tema, para conocer buenas prácticas y buscar
alianzas que nos permitan seguir siendo innovadores y localizando nuevas oportunidades que, además, nos ayuden a desarrollar la economía local.
Sant Boi es sostenible y ha de serlo cada vez más.
Trabajamos por el presente y el futuro de esta ciudad. Por el presente y el futuro de nuestro planeta.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NTreballem amb projectes
innovadors per fer de
Sant Boi una ciutat amb
noves oportunitats
NTrabajamos en proyectos
innovadores para hacer de
Sant Boi una ciudad con
nuevas oportunidades

Certificació per a Sant Boi com a ciutat
capdavantera en la lluita per la igualtat
Trobada per fomentar
hàbits saludables a
empreses de Sant Boi

Proposta a les empreses per crear una
comunitat cap a la transició energètica
L’Ajuntament vol crear una comunitat
energètica que comparteixi esforços públics i privats per fer la transició de la
ciutat cap a un nou model de generació i
consum d’energia. Aquesta proposta de
col·laboració s’ha plantejat a representants del món empresarial del municipi
durant l’acte de balanç del Pla de millora
d’infraestructura i competitivitat dels polígons industrials 2015-2019.
Carhaus, Naeko Logistics SA, Grup T
Automoció i Restaurant Diversus són les
empreses que, en el marc d’aquest pla,
s’han acollit a inversions públiques (finançades per l’AMB i per l’Ajuntament)
per millorar l’eficiència energètica de les
seves instal·lacions, amb mesures com la
instal·lació de plaques fotovoltaiques. Totes elles estan situades a la carretera comarcal C-245, al polígon industrial Salines.
Les empreses, que ja comparteixen una
plataforma de monitorització, seguiment i
control dels seus consums, han complert
amb aquest projecte l’objectiu d’empoderarse energèticament generant energia pròpia

Empreses
dels polígons
industrials de
Sant Boi han
fet inversions

per millorar
l’eficiència
energètica.
Carhaus, Naeko,
Grup T Automoció
i Diversus ja
comparteixen una
plataforma de
control dels seus
consums

i millorant sensiblement l’eficiència energètica dels seus sistemes d’enllumenat i
climatització, tot configurant ‘edificis de
consum gairebé 0’ (nZEB).
Una futura ‘comunitat energètica’ permetria aprofitar aquests avenços per consolidar a la zona industrial de Sant Boi un pol
especialitzat en l’autogeneració d’energia
mitjançant la presència de plaques fotovoltaiques i en l’aprofitament dels excedents
mitjançant punts de recàrrega per afavorir
la mobilitat elèctrica al municipi.

Aliances per a la innovació

L’acte de balanç del pla de millora dels polígons industrials es va celebrar el 21 de
novembre al centre d’innovació social Coboi lab, situat en un edifici remodelat mitjançant aquest mateix pla. Hi van assistir
representants de l’Ajuntament, l’AMB, les
quatre empreses esmentades, l’associació
empresarial dels polígons de Sant Boi, el
Gremi del Motor de Catalunya, la Cambra
de la Propietat Urbana de Barcelona, el
Port de Barcelona i la UE Santboiana n

25 treballadores i treballadors
d’empreses de Sant Boi van participar
el 6 de novembre en una trobada
col·laborativa (hackaton) celebrada
al laboratori públic d’innovació
social Coboi lab. Durant la sessió,
van reflexionar sobre com motivar i
implicar les persones treballadores en
els programes d’empresa saludable
per millorar l’estat físic, emocional
i mental. Les solucions proposades
durant la trobada s’incorporaran a
les empreses en forma de prototips.
Empresa Saludable és un projecte de
l’Ajuntament que té com a objectiu
fomentar hàbits saludables al personal
de les empreses. És una fórmula més
per seguir estenent l’estratègia per una
ciutat saludable i sostenible.

Sant Boi de Llobregat ha rebut el Distintiu per a la Igualtat de Gènere Norma SG
City 50-50. És la primera certificació internacional que existeix en aquest àmbit. La
concedeix l’associació sense ànim de lucre
Forgender Seal als ajuntaments que destaquen per la integració de la perspectiva de
gènere en totes les seves polítiques i actuacions.
Aquest reconeixement extern valora i
reforça el compromís històric de Sant Boi
amb la igualtat de gènere i té en compte
els tractats internacionals relacionats amb
els drets humans de les dones i els compromisos de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

L’Ajuntament ha aprovat un conveni
per sumar-se al Protocol de seguretat contra les violències sexuals
en entorns d’oci del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Aquest instrument permetrà
oferir una resposta coordinada a les
situacions de violència no només en
els espais d’oci públics, sinó també en
espais privats.
La nostra ciutat compta des de 2017
amb un protocol propi d’actuació davant les agressions sexuals. El protocol municipal comporta, entre altres
mesures, la presència d’un punt lila
d’informació i atenció a la Festa
Major i als concerts del festival Altaveu. També, al concert jove de la Fira
de la Puríssima, que enguany porta
a Can Massallera el 5 de desembre la
música trap i hip hop de Lildami i
La Tiguerita.

Amb el màxim nivell

L’entitat avaluadora ha atorgat a Sant
Boi 1228 punts sobre un màxim de 1250.
Aquesta puntuació ha suposat l’atorgament
del distintiu amb el nivell de ‘capdavanter’,
que és el nivell màxim dels tres previstos:
inicial, avançat i capdavanter.

Apropar a les empreses
l’economia circular

Les empreses Selecta, Garro, INACA,
Expafruit, Igualssom, Bee the Planet,
Panet, Seind i Mami Crafts, amb seu
a Sant Boi, participen en el projecte
Ecoindústria. És una iniciativa pionera,
impulsada pels ajuntaments de Sant
Boi, Gavà, Viladecans i El Prat, amb
l’objectiu d’apropar a les empreses
l’economia circular. És un model que es
fonamenta en el consum responsable
dels recursos i en la reducció de la
generació de residus. El 8 de novembre
va tenir lloc al Prat una jornada del
projecte Ecoindústria. Com a exemple
de bona pràctica, Sant Boi hi va donar
a conèixer la tasca del centre especial
de treball Igualssom.

Noves contractacions amb la Garantia Juvenil

Nova edició del projecte Suport a l’estudi

Sis joves de la ciutat menors de 30 anys treballen a l’Ajuntament des
de finals d’octubre gràcies al Programa de Garantia Juvenil. Hi seran
sis mesos a jornada completa per adquirir experiència laboral i fer
tasques relacionades amb la seva formació (en concret, donaran
suport com a tècniques de joventut, educació infantil i treball
administratiu). Aquest programa està cofinançat pel Fons Social
Europeu, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Boi.

Cada curs escolar, el projecte Suport a l’Estudi ajuda alumnes de
Sant Boi a fer les tasques escolars i millorar les tècniques d’estudi.
Hi participen els cinc instituts públics i l’Escola Casablanca. El 27 de
novembre es va fer la presentació de l’edició 2019-2020 a les famílies
de l’alumnat participant. L’any passat hi van prendre part 349
alumnes, amb resultats positius en l’evolució de les notes al llarg del
curs i en el nombre d’assignatures aprovades.
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Adhesió al protocol
contra les violències
sexuals en entorns d’oci
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Sant Boi, una ciutat viva
Aliments solidaris

El Gran Recapte d'Aliments de Catalunya
va tenir lloc el divendres 22 i el dissabte
23 de novembre. A Sant Boi es van
recollir 48.270 kg d'aliments i productes
de primera necessitat. En aquesta
ocasió, a la nostra ciutat, han col·laborat
en aquesta acció solidària 588 persones
voluntàries.

Conducció responsable

No a la violència masclista

La ciutat s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional
contra la Violència Masclista. La participació en la manifestació
unitària a Barcelona, la VII Marxa el Baix Llobregat, la jornada
"Violències sexuals i violacions múltiples", amb la psicòloga i
sexòloga Elena Crespi, i el concert "Això no és amor", adreçat a la
gent jove, han format part dels actes programats per visibilitzar,
denunciar i combatre una xacra social continua sense erradicar-se.

El 26 de novembre va tenir lloc, a Can
Massallera, una activitat educativa per a
l'alumnat de batxillerat de Sant Boi. "Canvi
de marxa" estava organitzada per l'entitat
Mutual de Conductors amb el suport del
Servei Català de Trànsit i la Polica Local per
conscienciar els i les joves de 14 a 18 anys,
amb testimonis reals, de les causes i les
conseqüències dels accidents i fomentar
conductes responsables.

Fira Playmobil
Percussió i malabars de foc

Al mes de novembre el Grup de Foc de
Sant Boi va organitzar dos dels seus
esdeveniments de carrer destacats: el
4t Acompasa't, una trobada en què van
participar 12 grups de percussió, i el 8è
Cremem Sant Boi, amb tallers infantils,
tabalada i malabars de foc.

Diorames fets amb les figures i els escenaris dels 'clicks'. Tallers familiars
de karts, inflables, xapes i tir amb arc. Punts de venda de la popular joguina
de Playmobil. Aquests són alguns dels atractius de la 3a Fira lúdica i de
col·leccionisme Playmobil que va tenir lloc els dies 9 i 10 de novembre al
poliesportiu La Parellada. Enguany, una part de la recaptació de les entrades
va anar a la Institució Balmes de Sant Boi. També es van recollir aliments per a
la botiga d'Aliments Solidaris de la nostra ciutat.

Sant Boi celebra el Dia de la Ciutat Educadora

La ciutat ha commemorat el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb una
programació d’activitats sota el lema "Escoltar la ciutat per transformar-la".
Activitats i xerrades de formació per a famílies, una exposició i un espectacle
amb ninots gegants il·luminats especialment preparat amb motiu de l'encesa
de llums nadalenques van omplir el programa commemoratiu. El 26 de
novembre va tenir lloc l'acte central de la celebració, una trobada per compartir
experiències de participació comunitària amb Lluís Carol, professor de la UB.

Poesia per l'urbanisme

Cal Ninyo va acollir el 14 de novembre la
competició de poesia ràpida "Smart City
Slam: transformem la ciutat amb poesia"
amb 'slammers' de primer nivell estatal.
L'activitat, organitzada pel Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona i per Cultura
Excèntrica, va formar part de l'Smart City
Week, un espai de reflexió i diàleg sobre un
model de ciutat que usa les tecnologies i el
coneixement acumulat per aconseguir un
entorn urbà més sostenible, just i inclusiu.

Poetry slam als instituts

El treball de poetry slam (poesia urbana improvisada) que es va
desenvolupar a l'Institut Rubió i Ors en el marc del projecte Cultura
als Barris s'ha consolidat a tots els instituts i forma part de les
activitats del catàleg dels serveis educatius de la ciutat. La iniciativa
permet que l'alumnat adquireixi habilitats relacionades amb
l'autoconfiança i la creativitat. La poetry slam consisteix a crear
i interpretar amb la veu i el cos un text rimat a una audiència que
l'haurà de valorar. Hi participen nois i noies de 4t d'ESO dels instituts
Ítaca, Camps Blancs, Marianao, Rafael Casanova i Rubió i Ors.

Contra les malalties rares

La III Vuelta Solidaria por las Enfermedades
Raras arribava el 9 de novembre a
Sant Boi. La iniciativa per visibilitzar
aquestes patologies i recollir fons per
a la investigació. El repte va consistir
a recórrer a peu i en bicicleta unes 100
localitats. La última parada va ser el dia 10
de novembre a Barcelona.

El Consell d'Infants es renova

Els nens i les nenes del Consell d'Infància de Sant Boi han rebut dos encàrrecs per dur a
terme durant l'any 2020: aportar idees per renovar l'àrea de jocs infantils de la plaça de Can
Jordana, al Barri Centre, i seguir col·laborant per definir camins segurs per a la infància.
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va fer als nens i les nenes els encàrrecs a l'acte de renovació
d'aquest òrgan de participació infantil, que va tinir lloc el 20 de novembre a Can Massallera
coincidint amb el Dia Universal de la Infància. Amb motiu d'aquesta commemoració, la
façana de l'Ajuntament es va il·luminar de blau. Al més, el Consell va informar de les
propostes recollides a les bústies dels infants per millorar la ciutat.
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Els drets dels nens i les nenes

Amb el lema Reivindiquem el dret a la protecció contra
maltractaments, Sant Boi es va sumar a la commemoració de Dia
Internacional dels Drets dels Infants amb una jornada d’activitats
que va tenir lloc el divendres 22 de novembre, a La Gralla. Jocs,
tallers, un espectacle d'animació, un mural participatiu i un acte
públic en que infants i adolescents van expressar públicament les
seves reivindicacions del dret a la protecció contra maltractaments
van formar part de l'esdeveniment.

Estudiantes de la
escuela Llor crean
una audioguía
turística de Sant Boi
Paula Ortega y Laia Galera,
alumnas de 2º curso de
Bachillerato en la Escola Llor,
han realizado un trabajo de
investigación que da a conocer los
atractivos turísticos de la ciudad.
El resultado de su esfuerzo es una
página web titulada
‘Sant Boi Adventure’, que incluye
una audioguía con rutas turísticas
por el municipio.
La página da a conocer los
principales monumentos
históricos y otros lugares de
interés de Sant Boi, acompañados
por material gráfico que muestra
el antes y el después de los
rincones más atractivos de la
ciudad.
Paula y Laia proponen tres rutas
distintas: una ruta básica, una
ruta estándard y una ruta experta.
Sant Boi cuenta desde 2018 con
un plan estratégico de turismo
que tiene como objetivo atraer a
visitantes a partir de una marca
de ciudad basada en la salud, el
bienestar y la calidad de vida a
partir de activos como el entorno
natural, el espacio agrícola, la
gastronomía de calidad o el
patrimonio histórico y cultural.
Las dos estudiantes de la Escola
Llor han hecho con su página web
una aportación a ese objetivo.
https://santboiadventure.wix.
com/santboiadventure

Hallazgo científico de dos investigadoras
de Sant Boi contra el cáncer de colon
Meritxell Gironella y Saray Duran-Sanchón, dos científicas de Sant Boi, han
participado de manera decisiva en un
nuevo descubrimiento científico realizado en el Hospital Clínic de Barcelona. El hallazgo permitirá mejorar la
detección precoz del cáncer de colon
y evitará que muchas personas tengan
que someterse a colonoscopias.
La investigación llevada a cabo tiene que ver con el ‘test de las heces’
(el del envase con un palito). Las personas mayores de 50 años son invitadas cada cierto tiempo por el ICS a
participar en esta prueba preventiva,
muy eficaz para detectar el cáncer de
colon en fases tempranas de su evolución. Desde que se realiza, ya está
ayudando a disminuir en un 9% la
mortalidad ocasionada por esta enfermedad en Catalunya.

Menos colonoscopias

Este descubrimiento haría más precisos los resultados del test, porque dos
nuevos biomarcadores pueden dar
mejores pistas para determinar si existen células cancerígenas o riesgo de

Andrés Castro gana un
premio de relato corto

De izquierda a derecha, Saray Duran-Sanchon, Meritxell Gironella y Antoni Castells
que se desarrollen. Tal como se realiza
hasta ahora este test, se registra un
porcentaje alto de ‘falsos positivos’,
es decir, resultados positivos que se
descartan posteriormente mediante
una colonoscopia. Con este hallazgo,
muchas personas podrían evitarse esa
molesta prueba, porque ya sabrían
que su test habría dado negativo.

El estudio ha sido realizado por un
equipo del Hospital Clínic-IDIBAPS-CIBEREHD coordinado por el dr. Antoni
Castells y la dra. Meritxell Gironella,
de Sant Boi. Otra santboiana integrante del equipo, Saray Duran-Sanchon,
es la primera firmante del artículo que
ha publicado la investigación en la revista especializada Gastroenterology n

Marimorena y Pou de la Beleta, restaurantes ‘slow food’
Los restaurantes Marimorena y El Pou
de la Beleta, regentados por los chefs
santboianos Alberto Mendiola y Alberto Alguacil, han sido incluidos en
la Barcelona Slow Food Guide 2020.
La guía, presentada el 20 de noviembre en el Fòrum Gastronòmic Barcelona (Fira de Barcelona), reúne más
de 100 establecimientos que cultivan
el gusto por el producto de proximidad y la calidad. El restaurante Marimorena ha conseguido además el
‘Cargol Slow Food’, un prestigioso reconocimiento para apuestas gastronómicas por una cocina tradicional,
de proximidad y sostenible.

David Durán,
un santboiano
en LaLiga
Genuine
El santboiano Andrés Castro
recogió en octubre en Sallent de
Gállego (Huesca) el premio del
XIV Concurso de Relatos Cortos
para Contar en Tres Minutos
Luis del Val, en la categoría de
lengua aragonesa. Su texto
Kabul convenció al jurado por su
expresividad, la emotividad de
su prosa poética y un cuidado
lenguaje que transporta a paisajes
oníricos. El periodista y escritor
Luis del Val (en el centro) asistió al
acto de entrega.

Homenaje póstumo
a Gregorio Gámez en
Camps Blancs
La Associació de Pensionistes
i Jubilats de Camps Blancs
homenajeó póstumamente el 23
de noviembre a Gregorio Gámez,
ex presidente de la entidad. Sus
familiares recogieron una placa
conmemorativa y un ramo de
flores en reconocimiento a su
labor al servicio de la entidad.
Durante el acto se leyó un texto
de homenaje y se representó una
obra de teatro. El acto contó con
la presencia de la alcaldesa,
Lluïsa Moret.

David Durán tiene 20 años y una discapacidad intelectual leve. Su gran
pasión es el fútbol y, tras un largo
camino, ha visto como se cumplía su
gran sueño. Desde la temporada pasada juega con el RCD Espanyol en LaLiga Genuine Santander, la iniciativa
integradora impulsada por el fútbol
profesional para normalizar la práctica de este deporte entre las personas
con DI (discapacidad intelectual).
La tercera temporada de LaLiga
Genuine se inició en noviembre con
la participación de 36 equipos (entre
ellos, el Atlético de Madrid, el Sevilla o el Valencia). En la primera cita
de la temporada, el Espanyol consiguió tres victorias en los tres partidos
disputados (contra Alavés, Zaragoza
y Leganés). En esta liga, que durará
hasta junio, se enfrentan 8 jugadores
por equipo en partidos divididos en 4
partes de 10 minutos.

David juega como defensa en el equipo del RCD Espanyol
David, que juega de defensa, vio los
primeros partidos de su equipo desde
la grada a causa de una lesión, pero
espera con ilusión los próximos compromisos mientras busca trabajo tras
haber finalizado un ciclo formativo de
grado medio de la rama administrativa.

Una historia de superación

El deporte ha sido para él un gran
aliciente para superar los múltiples
obstáculos que, tal como explica su

El baile en silla de ruedas de Ángel
y Luisa, protagonista en los medios
El programa España Directo de Televisión Española emitió el pasado
19 de noviembre un reportaje protagonizado por Ángel Miralles y Luisa
Huidobro, la pareja de Sant Boi que
practica desde hace años baile deportivo en silla de ruedas. Tanto Ángel como Luisa pertenecen al Club de
Ball Esportiu Fipball.

Albert Mendiola, chef del Marimorena

Alberto Alguacil, del Pou de la Beleta

La pareja pertenece al CBE Fipball
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Got Talent

En octubre, ya habían participado en
el concurso Got Talent, de Tele 5. La
pasión y el sentimiento que transmitieron con su actuación convencieron
al jurado del programa, que les concedió cuatro síes.

familia, ha tenido que superar por su
condición de discapacitado, tanto en
los estudios como en el mundo laboral. El lema de David es: ‘Me dijeron
que no podía, y mirad cómo lo hago’.
El futbolista de Sant Boi ha competido desde los seis años en la liga de
fútbol 7 adaptado, modalidad para personas con parálisis cerebral en la que
ha formado parte de las selecciones
catalana y española. También es tercer
entrenador de un equipo femenino n
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Les escoles
s'impliquen
amb Sant Boi,
Ciutat
Gegantera

A Sant Boi, primeres jornades
per a persones cuidadores

La Extremeña
continua
celebrant els
60 anys

Continuen les activitats
commemoratives del 60 aniversari
de la Unión Extremeña de Sant
Boi. El dijous 14 de novembre,
els Cinemes Can Castellet
van projectar la pel·lícula Las
Huerdes, tierra sin pan, de Luís
Buñuel, un retrat dels anys 30
d'aquesta regió de Càceres, i un
documental sobre l'actualitat
d'aquesta comarca extremeña.
Les projeccions van anar seguides
d'un col·loqui per recordar la terra
d'origen de molts dels nostres
conciutadans i conciutadanes. El
dissabte 23 de novembre va tenir
lloc un altre dels actes centrals
de la commemoració. Es tracta
del lliurament del Premi Buena
Gente, un guardó que vol premiar
el treball realitzat per entitats,
persones i institucions de prestigi.
En aquesta ocasió el guardó va ser
per l'Obra social 'La Caixa' "per la
tasca de suport a la investigació i
als sectors més desafavorits". Va
recollir el premi Antoni Vila (a la
foto), adjunt a la presidència de la
Fundació La Caixa.

El passat 5 de novembre Cuidando de
Ti Asociación de Cuidadores de Sant
Boi va organitzar a Sant Boi les primeres Jornades de Persones Cuidadores del Baix Llobregat. L'acte, celebrat
a Can Massallera, va coincidir amb la
commemoració del Dia Internacional
de les Persones Cuidadores.
La nova entitat santboiana té com
a objectiu principal donar suport,
formació i reconeixement a les persones cuidadores de persones amb
malalties i diversos graus de dependències. Cuidando de ti treballa de
manera especial per promoure la figura de les persones cuidadores i per
millorar els seus coneixements i les

seves habilitats. En aquest àmbit, organitza formació en els camps de la
higiene, l'alimentació, la mobilitat de
persones amb dependència i la cura
de la pell. A més d'eines per millorar l'atenció vers les persones ateses,
l'entitat facilita mecanismes per tenir
una cura personal adequada: suport
psicològic, orientació sobre recursos
i ajudes a les quals poden accedir i
tallers. També organitza activitats
per la cura personal, com per exemple grups d'ajuda mútua, higiene postural, activitat física específica per a
persones cuidadores, psicologia positiva, tarda de respir, ioga, manualitats
i sortides organitzades, entre altres.

Sant Boi serà Ciutat Gegantera l'any 2020,
això vol dir que es transformarà en la capital del món geganter de Catalunya del 8 al
10 de maig. En aquest context, els organitzadors de l'esdeveniment ja han començat
a escalfar motors amb la posada en marxa
d'un taller de capgrossos adreçat als mestres de les escoles. Hi han participat una
cinquantena de professionals docents que
donen classe a diversos centres de la ciutat. El seu treball ha servit per crear 7 figures que s'exhibiran a les festes i activitats
lúdiques relacionades amb les celebracions

Nou local per
atendre l'Alzheimer

Una nova entitat per la inclusió de
nens i nenes amb diversitat funcional

El passat dimarts 19 de novembre
l'Associació de Familiars d'Alzheimer
del Baix Llobregat va inaugurar Fem
memòria, un espai adreçat a persones
amb deteriorament cognitiu lleu o
moderat, que vol ajudar a millorar la
seva qualitat de vida. En aquest nou
punt de servei podran fer activitats
d'estimulació cognitiva, fisioteràpia,
musicoteràpia i de grups de suport.
El nou servei està situat al carrer de
Dídac Priu, número 10, de Sant Boi.

La recentment constituïda Plataforma Inclusiva SB, dedicada a donar
suport a nens i nenes amb diversitats funcionals i les seves famílies,
es va presentar en públic el passat
23 de novembre, a Cal Ninyo, amb
l'espectacle solidari Camino de risas,
de l'humorista Edu Mutante. Els beneficis es destinaran a Aprenem, entitat catalana que treballa per a persones amb Transtorn d'Espectre Autista
(TEA). La nova associació santboiana

dona suport principalment a famílies
amb fills i filles amb TEA i ofereix eines que facilitin l'autonomia i la sortida professional d'aquestes persones
quan arribin a la seva edat adulta.
Plafaforma Inclusiva SB també treballa per un sistema educatiu plenament inclusiu, que reculli les necessitats dels nens i nenes amb diversitat
funcional, com ara la petició per mitjà
de la plataforma change.org per obtenir la titolació de l'ESO adaptada.

Torneig de veterans de la
Unió Esportiva Santboiana

En el taller han
participat 50
mestres de les
escoles de la
ciutat.

geganteres. Un dels moments més especials serà la ballada de gegants que tindrà
lloc el dia 8 de maig de l'any que ve.

La maleta gegantera

La colla de Gegants i Grallers de Casablanca ha creat una "maleta pedagògica" que
viatja per les escoles per donar a conèixer
Sant Boi com a Ciutat Gegantera i transmetre la cultura de què són els gegants. Amb
audiovisuals, lectures i altres materials els
nens i les nenes poden treballar i implicarse de manera divertida i amena.

Gasol
Foundation
presenta els
resultats
de l'estudi
PASOS
En dues dècades, l'obesitat infantil a Espanya s'ha incrementat un 8,3%. Aquesta
és una de les moltes dades de l'estudi PASOS 2019 (Physical Activity, Sedentarism
and Obesity in Spanish Youth), liderat per
la Gasol Foundation, que es va presentar el
18 de novembre a Madrid amb l'assistència
de l'alcaldessa, Lluïsa Moret. Les conclusions de l'estudi demanen que la prevenció

Donació de la Fira Playmobil
a la Institució Balmes

La 3a fira lúdica del col·leccionisme
Playmobil destina part de la recaptació
a finalitats
solidàries. Per
primer cop la
donació ha estat
per una entitat
santboiana,
la Institució
Balmes, que
enguany celebra
els 50 anys de
servei a la població infantil i juvenil
amb necessitats educatives especials.

La gent gran amb la gent jove
del Centre Obert Ginkgo

de l'obesitat infantil se situï en el centre de
l'agenda política i social. A més, l'entitat ha
rebut el reconeixement especial dels XII
Premios Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad)
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El guardó valora la contribució
a la lluita contra l'obesitat infantil dels germans Pau Gasol i Marc Gasol.
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El 16 de
novembre es
va disputar el
II Memorial de
Rugbi Ferro
Sant Boi entre
jugadors
veterans de
diversos equips
organitzat
per la Unió Esportiva Santboiana. La
recaptació s'ha destinat a la Unitat de
Crisi d'Adolescents (UCA) del Benito
Menni CASM.

N desembre 19

L'alcaldessa Lluïsa
Moret, la tinenta
d'alcaldia Salut
González, i Cristina
Ribes, directora de
Gasol Foundation,
a la presentació de
l'estudi

Les participants en els tallers
municipals de la gent gran van destinar
els beneficis de la venda dels seus
treballs a la compra de materials
didàctics i educatius per al Centre
Obert Ginkgo. L'acte va tenir lloc el
passat 18 de novembre.

Carles Campdepadrós
regidor

Rosa Mur Petit
regidora

Elisabet Latorre
regidora

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

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

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

Alba Martínez
regidora

Jorge Romero
regidor

Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi
facebook.com/PodemSantBoi | santboi@euia.cat | twitter:
@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

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

NUna Fira i
un Nadal sostenibles

N Prou violències!
Llibertat!

N La participación
ciudadana más fácil

N Molt més que una fira

N Masclisme i feixisme

N Greta, ven
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a Fira de la Puríssima és, per excel·lència, el
punt de trobada de santboians i santboianes,
cita ineludible de milers de visitants, orgull de
ciutat i mostra de la riquesa del nostre territori.
Aquest any, com a novetat, hem dissenyat la
Carpa Saludable i Sostenible com l’espai per recordar aquest missatge de tenir cura del planeta
i, en especial, de la conscienciació sobre la generació de residus per la utilització de plàstics
d’un sol ús. Des de l’organització, s’han implantat diferents mesures en el disseny de la 73a
Fira, motiu pel qual el darrer 21 de novembre la
Generalitat va atorgar-nos el premi d’Innovació
de les Fires de Catalunya, valorant el component sostenible i saludable del certamen. I per
donar sentit a aquest guardó, hem apel·lat a la
col·laboració de tota la ciutadania, expositors/
es i participants per, amb petits gestos, aconseguir entre tots/tes generar el mínim residu firal.
Vull remarcar, doncs, la importància de la utilització del got o copa reutilitzable i de l’ús del
transport públic, Firabus, per passejar i gaudir
de l’ambient firal amb família i amics/gues.
La Fira és cada any també el tret de sortida
del Nadal. En aquestes dates de celebracions
i regals, el nostre comerç local juga un paper
molt important. No hi ha res més sostenible
que la compra de proximitat. Us convido a gaudir de les botigues especialitzades del barri i
dels productes de qualitat dels nostres mercats
i no oblideu portar la vostra bossa reutilitzable.
Us desitjo un molt Bon Nadal sostenible i de
proximitat.

s la meva primera columna al Viure i en
ella vull desitjar-vos Bon Nadal i Pròsper 2020
i, també, reivindicar el dret de totes a viure
sense violència, segures i lliures en aquesta i
en totes les ciutats del món. I, també, la importància d’alçar-nos i dir PROU! Prou a la por!
Prou a sentir-nos soles! Prou als masclismes i
les seves repercussions sobre la nostra vida, la
nostra seguretat, la nostra salut i els nostres
somnis!
Pot sorprendre aquest tema ara, atès que
hem deixat enrere el 25N (Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència vers les dones) i encara queda lluny el 8M (Dia Internacional de les Dones), però és precisament per
això que ho faig. Perquè la lluita en favor de la
igualtat de dones i homes i contra les violències exercides sobre les dones s’ha de fer cada
dia de l’any.
Tenim dret a sentir-nos lliures, segures i respectades, SEMPRE. Per companyes i amigues
i, també, per totes les persones amb qui coincidim en la vida, per entitats i organitzacions i
pels poders públics que ens representen.
Per això, a ERC defensem una societat on
els drets de les dones es puguin fer efectius
en igualtat de condicions en tots els àmbits de
la vida i on s’eviti qualsevol discriminació per
raó de gènere; una societat de dones i homes
lliures, iguals i segurs que comparteixen responsabilitats. I on les dones accedeixen a tots
els àmbits de representació i presa de decisió.
No estem soles! Seguim lluitant perquè
junts, juntes, podrem assolir la societat que
desitgem!

l pasado jueves tuvo lugar el plenario del
Ayuntamiento de Sant Boi. Un plenario corto,
preocupante señal de las pocas iniciativas tanto del gobierno como de algunos grupos de la
oposición.
Una de las dos mociones presentadas por
nuestra formación hacía referencia a la dificultad que tiene el público asistente al plenario
para poder interpelar al equipo de gobierno.
En julio de este mismo año se aprobó definitivamente el reglamento de participación ciudadana el cual indica que para poder participar
directamente en los plenarios, el ciudadano
ha de pedir hora en la OMAP para presentar
la pregunta en el registro municipal 48 horas
antes del mismo, lo que sin duda dificulta curiosamente la participación ciudadana. En caso
contrario no es posible preguntar directamente durante la celebración del pleno.
Es cierto que hay otros foros municipales, temáticos o territoriales, donde los interesados
pueden participar, pero la falta de flexibilidad
en el ámbito del plenario contradice el propio
reglamento de participación.
Por eso mismo Ciutadans presentó una moción para favorecer que cualquier vecina o vecino pueda intervenir en los plenarios, preguntar, sugerir sobre cualquier temática que crea
conveniente, sin registros previos.
Finalmente se llegó a un compromiso por
parte del gobierno municipal, para que en un
tiempo razonable la participación ciudadana
en el ámbito del plenario municipal sea una
realidad de una forma mucho más sencilla que
la actual.

a Fira de la Puríssima, amb els seus més de
70 anys d’història, omple de color i vida els
carrers i les places de Sant Boi durant 3 intensos dies de tardor. El fred mai no és excusa
per sortir una vegada i una altra de casa a descobrir algun nou racó. Són de visita obligada
la Carpa Fresca, aparador de la riquesa i qualitat de productes que trobem al gran rebost
que és el Parc Agrari i recordatori de l’origen
agrícola d’aquest esdeveniment; el planter de
la Rambla Rafael Casanova que ens segueix
vinculant a la terra i les tradicions; i la zona
de la plaça de l’Església i el Museu que, amb
el seu ambient distès, és un bon punt final de
la nostra ruta. Un triangle perfecte en aquest
gran punt de trobada en què es converteix
Sant Boi durant aquests 3 dies de fira.
Fa algunes setmanes, recollíem el Premi
d’Innovació de les Fires de Catalunya, un
guardó concedit per la Generalitat de Catalunya que valora l’aposta per la innovació i la
sostenibilitat d’una fira de la Puríssima viva i
en constant evolució, i el seu alineament amb
l’estratègia per esdevenir una ciutat més sostenible i saludable. I és en aquest punt que
hem de reconèixer la tasca de tot l’equip, de
dins i fora de l’Ajuntament, que la fa possible,
i de totes les iniciatives que li donen vida: entitats, escoles i instituts, clubs esportius, propostes culturals, etc. Entre totes i tots fem de
la nostra fira el millor aparador d’una ciutat
oberta i hospitalària que preserva el seu lligam amb la tradició però que mira cap al futur.

scric aquest article amb els ressons encara
de la polèmica suscitada entre les provocadores actituds de Vox i les activitats contra la violència masclista. Voldria fer algunes reflexions
sobre aquest tema.
D'entrada no sembla lògic que ningú s'oposi a la condemna de la violència masclista ni al
suport a les seves víctimes no obstant això hi
ha qui ho fa, anava dir que indirectament però
en realitat és bastant directament, l'excusa és
la següent: "ens oposem a tota mena de violència per igual", ara, això és cert? La veritat és
que no, una oposició per igual implica el desig
de restablir o mantenir una igualtat -perduda o
mai aconseguida-, això significa aplicar les mesures necessàries perquè qui no estigui prou
protegit i/o parteixi d'una situació d'inferioritat
o desigualtat passi a estar prou protegit i passi
a estar en peus d'igualtat. A això van encaminades les mesures contra la violència de gènere i les mesures en pro dels drets de les dones
-que no impliquen menyscapte dels drets dels
homes, impliquen tenir els mateixos uns que
uns altres-.
Per tant el fet d'oposar-se a aquestes mesures no va en pro de la igualtat sinó contra ella,
significa dir "les coses ja estan bé com estaven" ergo... "Ja està bé que les dones tinguin
menys drets que els homes i que s'admeti la
mà dura d'aquests respecte a elles", aquesta
és la igualtat que defensa Vox, el "mantenir les
coses igual que estaven", aquesta és la igualtat
que defensa el feixisme. Perquè Vox és feixisme, no anem amb termes mitjans, les coses pel
seu nom.
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or fin se celebró un Consejo del Medio Ambiente el
10.11 abierto y concurrido; pero pronto surgieron los
técnicos, claves en todo asunto importante.
Mediadores con juegos, sobrecitos, tiras de papel
coloreadas, mandarinas y las primeras limitaciones al
soviet popular que algunos tal vez pretendían.
La ingeniera Ruiz comentó rápida un informe de la
DIBA sobre reservas verdes urbanas, el triunfalismo
habitual dio pie a matizaciones ambarinas: hay fallos
en jardinería y en arbolado urbano. En el mantenimiento y en los 1,2 M de euros/año de presupuesto escaso. El Ayto. es amo de 120 ha de montes.
Se descubre que el Cuartel 100 mil m2 de reserva
de suelo libre, no esta estimado.
Se entra en el tema de la vivienda, ¿es competencia? No lo será, pero y ¿ la rehabilitación del parque
de viviendas obsoletas -depredadoras energéticas-,
sin acondicionamiento térmico? y vacías 2800. ¿Edificar o rehabilitar?
La bióloga Cifuentes comete el error de confundir la recogida selectiva con reciclaje, un ex concejal
(geólogo) le discrepa y ella concede.
Otro desliz, se dirige a “viejos conocidos”, no anima a los “nuevos” con esto.
Queda claro que en categorías técnicas los informes de la DIBA, los datos DUSI para la UE, los de DEPANA y SEO serán más fiables que los guiños cómplices para iniciados.
¿Qué pasa con los jardines del Ateneo, frontline ciudadano, vendrá Cirugeda a diseñarlos? Estos temas
ausentes me llevan a convocar a Greta la chica sueca
remedo de Pippi Calzaslargas, para que en su largo
viaje a Madrid, convenza a sus paisanos de IKEA de
convertir sus 35 ha agrarias en S. Boi (27 años) en un
proyecto útil al medio ambiente. De lograrlo Greta,
tendrás VAC gratis toda tu vida en S. Boi.

Desembre’19

Tauler
OFERTES
DE TREBALL

Ajuda per obrir una empresa
Fins al 31 de desembre hi ha temps
per poder optar a la subvenció de la
Generalitat de Catalunya per poder
adquirir una empresa amb l'objectiu
de tirar endavant un negoci.
Les ajudes que s'ofereixen poden
arribar als 5.000 euros.
Informació: http://bit.ly/
reempresasubvencio.

Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 6351246).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

L'Ajuntament disposa d'un servei de recollida
porta a porta de restes vegetals als barris
de muntanya. Dies i hores en què s'han de
deixar a la calçada, preferentment al vespre:
diumenge, Parc de Marianao; dilluns, Can Paulet
i Can Carreres i dimarts, Els Canons, Les Orioles
i el sector del Camí del Llor.
Informació: Telèfon Net 900 10 88 30.

Ciutat Gegantera 2020. Vols col·laborar?

Sant Boi serà Ciutat Gegantera
2020. Per aquest motiu, al llarg de l'any, la nostra ciutat esdevindrà el principal focus d'atenció del
món dels gegants a Catalunya. L'organització fa una crida a les persones o colles que vulguin col·laborar en aquest esdeveniment perquè hi participin com a voluntaris. Els actes centrals es desenvoluparan el mes de maig de l'any vinent, en què tindrà lloc una gran trobada de colles.
Inscripció: http://www.elsgarrofers.cat/ciutatgegantera/inscripcions

Borsa de lloguer social. L'Ajuntament gestiona una borsa de llo-

guer social per allotjar famílies que no troben habitatge en el mercat
lliure. Cedir un habitatge a la borsa comporta renda assegurada, assegurança gratuïta per a rendes impagades, tramitació gratuïta dels contractes i un seguiment de l'ús de l'habitatge, entre altres avantatges.
Informació: telèfon 93 6351223 i olhsantboi@santboi.cat.

Converses feministes

El dia 12 s'acaba la temporada de sessions a
Can Massallera de les Converses feministes,
un espai de reflexió sobre feminisme, igualtat,
LGTBIQ+ i altres aspectes relacionats amb la
igualtat real i el respecte a la diversitat.
Inscripcions: cal fer-les on li ne a
igualtatsantboi.cat.

Estudiar per als exàmens

El centre de recursos per a estudiants de la
Factoria Jove de Can Massallera obrirà en horari
nocturn a l'època d'exàmens per facilitar que
els i les joves un espai per preparar les proves.
Dies i horaris especials: Del 16 al 30 de
desembre (dies 24, 25 i 26, tancat) i del 2 al 31
de gener (dies 5 i 6, tancat), de 21 a 01 hores.
Horari habitual: dl., de 9 a 13,30 h; de dl. a
dv., de 17 a 21 h, i ds. i dg., de 10 a 14 h i de 17
a 21 h.

Orientació juvenil

Puc més és un
projecte adreçat
a joves de 16 a
24 anys. Poden
rebre informació
i orientació
personalitzades
sobre estudis i feina i també participar en
tallers o activitats.
Inscripcions: SIJ El Punt (c/Mallorca, 30), tel. 93
6529843, pucmes@gmail.com.

Activitats inclusives

La ciutat té una oferta especialitzada en lleure
perquè persones amb diversitat funcional
puguin gaudir del temps lliure de manera
normalitzada, un dret recollit per l'ONU.
Tallers i activitats inclusives:
Club de lectura fàcil (Bibl. Jordi Rubió i
Balaguer, dj., 18 h), taller de manualitats (Casal
de Marianao, dt.,dc. i dj., 9,30 h. Bibl. Jordi
Rubió i Balaguer, dc., 17.30 h), taller de noves
tecnologies (Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer,
ds., 11 h), tallers per a l'autonomia personal
(Casal de Marianao: lectoescriptura, dl., 11
h, i dv., 17.45 h, i cuina, dv., 11.30 h), servei
terapèutic adaptat (poliesportiu La Parellada,
ds., 10 h i 11 h), activitat multi esportiva
(persones amb diversitat funcional física i
sensorial: pol. Pau Gasol, dt., 11 h., i persones
amb diversitat funcional intel·lectual: escola
Can Massallera, 18 h). Ball inclusiu (escola de
ball Fip Ball, dl., 18 h).
Informació: Can Jordana (c/ Ebre,27), tel. 93
6351200 ext. 424 i programadiscapacitats@
santboi.cat. Cal certificat de discapacitat.

Formació de gent gran

Des del setembre estan oberts els cursos
d'informàtica i noves tecnologies Cibergran,
adreçats a persones majors de 60 anys.
Enguany, a més d'iniciació al PC es fan tallers
per aprendre a fer servir el mòbil (tràmits,
compres i les Apps més interessants).
Informació i inscripció: Can Massallera (c/
Mallorca, 30), Can Jordana (c/Ebre, 27, tel. 93
6351200 ext.169 i cibergranstboi@gmail.com

Oferta als poliesportius

Subvencions al comerç

Fins al 31 de desembre els comerços poden
demanar, en el marc del Programa Millora,
ajuts per canviar la imatge externa i interna
de l’establiment, millorar-ne l’accessibilitat i
adequar-lo a les exigències del mercat.
Informació i tràmits: santboi.cat/millora.

Obres a les Termes

Les Termes Romanes romanen tancades al
públic per obres de manteniment i millora de
l’edifici. Mentre durin els treballs, el carrer de
l’Hospital estarà tallat al trànsit.
Durada: 3 mesos, aproximadament.

Treballs a les vies dels FGC
Els poliesportius municipals tenen matrícula
gratuïta de l'1 al 10 de desembre.
Inscripcions: L'Olivera (c/A. Machado, 1-3, tel.
93 6545000), Can Massallera (c/Mallorca, 30,
tel. 93 6617019) i La Parellada (c/Mn. P.Tarrés,
35, tel. 93 6541003)

Es fan obres per renovar i condicionar la zona
de les vies de tren dels FGC propera al riu. Per
aquest motiu, alguns caps de setmana fins al
febrer de 2020, hi haurà talls puntuals de pas
de vianants i bicicletes en els accessos al camí
paral·lel al marge esquerre del riu.
Més informació: http://bit.ly/obresfgc.
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Ajuts per rehabilitar edificis

L'Ajuntament i el Consorci Metropolità
de l'Habitatge ofereixen periòdicament
ajuts per a la rehabilitació d'edificis
d'habitatges d'ús residencial.
Tot i que actualment no hi ha
convocatòries obertes, en cas de tenir
previst demanar-les per realitzar obres de
rehabilitació és importat que tinguin en
compte:
Les convocatòries municipals són
anuals. Les ajudes s'atorguen, en
funció del pressupost disponible, un
cop valorades totes les sol·licituds
presentades que compleixen els requisits
demanats.
A les convocatòries del Consorci
Metropolità de l'Habitatge (CMH), cal:
1.- Sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat amb
l'Informe de la inspecció tècnica de
l'edifici (IITE), el Certificat d'aptitud
de l'edifici que s'hagi presentat a la
Generalitat de Catalunya, el Certificat
d'eficiència energètica inicial de l'edifici,
amb l'etiqueta de qualificació energètica
inicial, el projecte de les actuacions a fer,
el pressupost real de les obres desglossat
per capítols i partides (si supera els
40.000 €, s'han de presentar dues ofertes
d'empreses diferents i, en cas de no triar
l'oferta més avantatjosa, justificar-ho),
els honoraris facultatius i de tramitació i
el justificant de sol·licitud de la llicència o
autorització municipal corresponent.
2.- Un cop obtingut l'informe d'idoneït
at, ja es pot presentar la sol·licitud de
subvenció abans que la convocatòria es
tanqui anticipadament per exhauriment
del pressupost.
◀

Continua obert el procés d'inscripció
als cursos de formació ocupacional
2019-2020 (FOAP).
Els cursos són gratuïts i estan
adreçats prioritàriament a les
persones que es troben en situació
d'atur inscrites a l'Oficina de Treball
de la Generalitat (OTG). S'inicien entre
els mesos de desembre d'enguany i
març de 2020.
Els cursos formen part de programes
formatius teòric-pràctics que tenen
com a finalitat millorar la qualificació
professional i/o la capacitat d’inserció
laboral de les persones participants.
Informació i inscripció:
ocupacioiempresa.santboi.cat

Recollida de restes vegetals

◀

Formació ocupacional

El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’Ajuntament posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi
(89.4 FM) emet dins
el programa Dies de
Ràdio, cada segon i
quart dijous de mes,
un espai sobre ofertes
de treball a partir de
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)

Més informació: Oficina Local d'Habitatge
de l'Ajuntament de Sant Boi tant (telèfon
93 635 12 23 o olhsantboi@santboi.cat)
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agendasb
Oci familiar
DESEMBRE
L'Hora del conte

18 h I Dv. 13.Tiro-Liro, contes especials per a nadons.
A càrrec de Tururuth. Tiro-Liro és una sessió pensada
perquè mares i pares puguin jugar amb els seus
petitons de manera divertida. Hi haurà un ambient
afectiu amb cançonetes, jocs de falda i un conte cantat
per jugar tots i totes. Per a nens i nenes de 0 a 3 anys.
Gratuït amb inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 15

11.30 h I Visita teatralitzada al Sant Boi de Rafael
Casanova. M. Lluïsa Casanova, "besneta" de Rafael
Casanova, explicarà coses del seu besavi i del Sant
Boi dels segles XVIII i XIX. Lloc: Museu Can Barraquer.
Organització: Ajuntament.

Dissabte 21

11 h I Exhibició de Patinatge sobre rodes. A càrrec
del col·lectiu de freestyle eslàlom Casablanca. Gratuït.
Lloc: plaça dels Gegants (circuit d'educació viària).
Organització: Federació Els Garrofers

GENER
L'Hora del conte

18 h I Dv. 17. Tots volem ser estimats. A càrrec de Sara Genovart. Dv. 31. La Bet i el
TEA. A càrrec de les autores Anna Gusó i Joana Bruna. La Bet és una nena afectuosa,
divertida, moguda i amb autisme... Gratuït amb inscripció. Menors de 7 anys han
de venir acompanyats d’una persona adulta. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany.
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimarts 14		

17.15 i 18.30 h I Estonetes familiars. Espectacle infantil. La veritat de les princeses.
Una princesa cansada que tothom li expliqui com ha de ser una princesa com cal
decideix explicar la veritat. I és que...les princeses també es tiren pets! A càrrec de la
Boia Teatre. A les 17.15 h per a famílies amb infants de 4 a 11 anys. A les 18.30 h per
a famílies amb infants d'1 a 3 anys. Les inscripcions, gratuïtes, començaran el dia 7
de gener, a les 17.15 h, a la ludoteca. A partir de l'endemà es podrà trucar per telèfon
per reservar plaça. Màxim 15 famílies per sessió Lloc: Ludoteca infantil L'Olivera.
Organització: Ajuntament

Diumenge 19

12 h I Concert familiar. Dintríssim. A càrrec de
Xiula. Referent de la música familiar i educativa
del país, el grup Xiula ha creat cançons ja
clàssiques a les escoles catalanes, com Verdura i
Peix o Polls. El seu nou treball Dintríssim inclou
melodies modernes i lletres crítiques que tant
els caracteritzen. En el marc dels Espectacles
familiars. Preu: 6 €, anticipada, i 8 €, a la
taquilla. Lloc: Can Massallera. Organització:
Ajuntament.

Dissabte 25

17 h I Club de lectura infantil.
Una maleta plena d’estrelles. De
Pierdomenico Baccalario. Una història
plena d’aventures i misteris. L'estil de
l’autor és amè i senzill i amb un gran
sentit de l'humor. Per a infants de 10 a 12
anys. Gratuït amb inscripció prèvia. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.:
biblioteques de Sant Boi

DESEMBRE
Dimarts 10

19.30 h I Cinema. Masterclass amb
Jesús Garcés Lambert. El director
mexicà està especialitzat en cinema
documental d'art. Guanyador del
Globus d'Or al millor documental
amb Caravaggio, el alma y la sangre, ha estrenat
Io, Leonardo, sobre la figura de Da Vinci. Després
de la xerrada, es projectarà una pel·lícula sorpresa
del director. Preu: 6,5. Lloc: Cinemes Can Castellet.
Organització: Cinemes Can Castellet

Dimecres 11

18 h I Igualtat. Presentació
d'Imbatibles: La edad de las
mujeres. Sara Berbel, una de
les autores, presenta aquest
llibre sobre la maduresa
femenina. Un grup de dones
amigues i professionals
actives de diversos àmbits
expressen els seus punts de
vista sobre els obstacles que
la societat imposa a les dones
en l’edat adulta i gran, i com
cal transformar-los en oportunitats. L'acte comptarà
amb servei de guarda d'infants. GratuÏt. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Ajuntament
18 h I Recital de poemes i cançons. Tradicional recital
nadalenc de cançó i actuacions a càrrec de diferents
cantautors de l'entitat. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Retalls d'Art

Dijous 12

De 17.30 a 19 h I Igualtat. Converses feministes.
Darrera sessió de l'any
amb la projecció d'un
documental de la
Cooperativa DESOS,
entitat de cooperació
i San Miguelito, amb
dones que parlen
de la igualtat, la
discriminació i la lluita
feminista. Inscripció
a igualtatsantboi.cat.
Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament

Divendres 13

19 h I Llibres. Presentació
de Gràcies per la música!:
memòries d’un locutor d’èxit,
de Xarli Diego. Xarli Diego,
el locutor musical de més
èxit a la ràdio dels anys 70 i
80, autor d’aquest llibre, ens
apropa les seves vivències
amb els artistes més
importants d'aquella època.
Presentat per Paco Sánchez,
conductor del programa Forever joves de Ràdio Sant
Boi, i Tomás Cabello, director del Col·legi Llor. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
programa Forever joves de Ràdio Sant Boi i bilioteques

21.30 h I Concert. Black
Islands. Barreja d'indie
rock, post punk i pop, i rock
underground dels anys 90.
En el marc del Club Elias.
Entrada: 6 €, anticipada, i 8 €,
a la taquilla. Lloc: Cal Ninyo.
Org.: Cal Ninyo i Weller

Dissabte 14

12.30 h I Música. La
Muntanyeta Sound System.
Sessió de dj's a l'Aperitiu de
l'espai Weller. Gratuït. Lloc:
Espai Weller de Cal Ninyo.
Organització: Weller

Diumenge 15

11.45 h I Cinema. Solan &
Eri, missió a la lluna. Versió
en català. En el Marc de
les Matinals de Diumenge
dels cinemes. Preu: 4,5 €.
Lloc: Cinemes Can Castellet
Organització: Cinemes Can
Castellet
19 h I Música. Festival de Valsos i Danses. Amb
l'Orquestra Simfònica del Vallès. Tot un clàssic del
Nadal, que torna a Sant Boi.
Danses de tot el planeta
acompanyaran els valsos que
aquesta formació interpreta
de manera magistral. En el
marc de la Temporada d'Arts
Escèniques i Música. Entrades
anticipades: normal, 18 €,
reduïda, 15 € i menors de 16
anys, 5 €. Taquilla: normal, 20 €, reduïda, 18 €, i menors
de 16 anys, 7 €. Per adquirir l'entrada reduïda: carnet
d'estudiant, més gran de 65 anys, xarxa de biblioteques,
carnet SB Jove i carnet de la gent gran de Sant Boi. Les
persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats.
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Dilluns 16

19.30 h I Cinema. El Documental del mes. Els
tomàquets escolten Wagner. Preu: 5,7 €, normal, 5 €,
amb carnet jove, i 4,8 €, per a gent gran. Lloc: Cinemes
Can Castellet. Organització: Cinemes Can Castellet

Dimecres 18

19.30 h I Documental. Nugkui. Espíritu del cacao..
Film al voltant d'una de les cerimònies espirituals de
les cultures amazòniques. Col·loqui posterior amb la
directora, Bérengèr Sarrazin, acompanyat d'un tast de
xocolata calenta de comerç just. Gratuït. Lloc: Cinemes
Can Castellet. Organització: Ajuntament

Dijous 19

17 h I Cinema clàssic. Memorias de África. Projecció del
clàssic de Sidney Pollack,
adreçada a persones
majors de 60 anys.
Invitacions: Can Jordana,
aforament limitat. Lloc:
Cinemes Can Castellet.
Org.: Ajuntament.

Dissabte 28

12.30 h I Música. Concert de Xavi Flores. En el marc de
L'Aperitiu. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Weller

GENER
Dimarts 7

19.30 h I Llibres. Club de lectura. Nosaltres en la nit.
De Kent Haruf . Gratuït amb inscripció. Lloc: Bibl- M.
Aurèlia Capmany. Org.: biblioteques i Ass Equilibri

Dimecres 8

18.30 h I Llibres. Tertúlia literària. Esto no es un
cuento y otros cuentos. Amb l'obra d’O. Henry. Gratuït
amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Dijous 16

19 h I Club de cinema. Rebobinats.
Comentaris sobre Los inútiles, de
Federico Fellini. Rebobinats és a
càrrec dels santboians Pere Koniec i
Raul García. Gratuït amb inscripció.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques de Sant Boi

Dilluns 20

18 h I Llibres. Literatura i autisme. Alícia Kopf, autora
de Germà de gel, parlarà de la seva novel·la i la seva
condició de familiar d'una persona autista. Adreçat a
famílies i a professionals de la xarxa educativa i la salut
mental. En el marc del 50è aniversari de la Institució
Balmes. Gratuït. Lloc : Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Org.: Institució Balmes.

Dilluns 27

18 h I Llibres. Presentació de
Cuando el amor se llama odio.
Ricard Pérez Braña presenta un
thriller històric. Amb motiu del Dia
Internacional per la Memòria per les
Víctimes de l'Holocaust. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Poesia contra l'adversitat

Dilluns 13, 20 i 27 de gener. De 18 a 19.30 h I En
aquest taller els artistes santboians Cysco Muñoz i Ivan
Castro treballen pautes, eines i veu per acompanyar les
persones que necessitin superar moments difícils. Amb
la poesia com a element catalitzador. Activitat adreçada
a persones adultes. Gratuït. Es recomana inscripció.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
Ajuntament

Taller de ball folk

Els dimecres. De 20.30 a 21.30 h I Per aprendre danses
d'arreu, a càrrec de Joan Codina Vila. Per a totes les
edats. Preu: 20 € al mes. Gratuït, per a pares, mares i
membres de l'Escola de Música Blai Net. Inscripcions: A
l'escola. Lloc: Auditori de l'Escola de Música Blai Net (c/
Jaume I, 24). Organització: Blaifolk

Club de lectura en veu alta

Els dijous (excepte 26 de desembre, i 2 de gener). 11
h I Amb L'amiga genial: infantesa, adolescència, d’Elena
Ferrante. Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Club de lectura per a persones amb
capacitats diverses

Els dijous (excepte 26 de desembre, i 2 de gener).
18 h I Activitat adreçada a persones amb capacitats
intel·lectuals diverses i diferents capacitats lectores.
Amb Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson.
Gratuït amb inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

PROGRAMACIONS
Matinals de diumenge als cinemes
Els diumenges de desembre.
12 h I Amb El Rei de Casa,
espectacle de titelles a la
gran pantalla sobre la gelosia
entre germans, i sobre el
desig de poder. Preu: 4,5 €.
Lloc: Cinemes Can Castellet.
Organització: Cinemes Can
Castellet

Fins al 15 de desembre		

Medi ambient. La vida de l’aigua. La importància de l’aigua i l’amenaça del canvi
climàtic sobre els recursos hídrics. En el marc del projecte De l'Hort a la Biblioteca.
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi i Diputació
de Barcelona

Fins al 23 de desembre

Dia Escolar de la Noviolència i la
Pau 2019 (DENIP)

Del 27 de gener a l'1 de febrer. Sant Boi se suma
a la commemoració (30 de gener) amb activitats
programades al llarg de la setmana.
De dilluns adijous. De 17 a 19 h I Tallers de manualitats
per la pau
Divendres 31 de gener. 18 h I Contacontes per la Pau, a
càrrec de la narradora Raquel de Manuel Mur.
Dissabte 1 de febrer. 12 h I Espectacle familiar de
titelles El paraiso en la tierra, a càrrec d'El Caracol A
marillo Casa Rubi-Arte
Totes les activitats són gratuïtes i van adreçades a nens
i nenes a partir de 3 anys. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organtizació: Ajuntament

+ Info:
agendasb.info
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

Viure Sant Boi

Viure Sant Boi
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N desembre 19

Tradició. 40 anys dels Pastorets de Sant Boi. Un
recorregut per la història dels Pastorets de Sant
Boi amb fotografies, cartells i records entranyables.
Persones grans i joves podran conèixer aquesta
tradició cultural o recordar la seva participació i
reviure aquella experiència. Gratuït. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Col·lectiu
Teatral Tripijoc

Cultura. Còmic manga. Els alumnes de l’acadèmia Villadelprat Art, exposen els seus
treballs basats en el còmic manga japonès. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Org.: Acadèmia Villadelprat i biblioteques

A l'escenari

19.30 h, 20 h i 20.30 h I
Dj. 12 de desembre He
matado a Paco. Dj. 19 de
desembre Especial Nadal.
Espectacles de micro
teatre de 15 minuts. Es
fan 3 sessions. Preu: 3 €,
amb consumició. Lloc: Cal
Ninyo. Organització: Weller

Fins al 14 de desembre

Del 16 de desembre al 17 de gener

Dimecres 29

18.45 h I Llibres. Club de Lectura Fàcil. El temps de les
cireres. Lectura del llibre de Montserrat Roig. Gratuït
amb inscripció. Lloc: Biblioteca Maria Aurèlia Capmany.
Org.: biblioteques

Exposicions

N desembre 19

Art. Inspirats en Joan Brossa. Aparador on es
reinterpreta Brossa amb motiu del centenari del
seu naixement. Elaborat per la biblioteca amb la
col·laboració de Laia Masó. Inclou algunes de les obres
d’aquesta artista inspirades en l’imaginari Brossa.
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.:
biblioteques de Sant Boi

Fins al 28 de desembre

Art comunitari. LAC: Cosmocasa. Proposta del
Laboratori d'Art Comunitari dedicada a les mares, àvies
i cuidadores que des de l’inici de la humanitat s’han fet
càrrec de la cura de les persones i de la llar. En el LAC,
col·lectius amb una especial situació de risc i artistes
treballen plegats per obrir camins, des de l'art i la
creativitat, cap a una societat més justa i cohesionada.
Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d'Art (CCCA). Org.:
Ajuntament

Fins al 31 de desembre

Història. L'Arxiu fa memòria (1988-2018). L'exposició vol recordar els 30 anys de
treball de l'Arxiu Històric Municipal i la tasca
realitzada de recuperació de la història
i el patrimoni locals. En el marc del Dia
Internacional dels Arxius 2019. Preu: 2 €. El
tiquet 3 x 1 dona accés als 3 espais museístics:
3 € . Descomptes: 50%: estudiants, persones
d'entitats culturals i associacions socioculturals
i professionals. Entrada gratuïta: Tots els
primers diumenges de mes, menors de 12 anys,
majors de 65 anys i persones de l'ICOM. Lloc:
Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Judith García, ex alumna del INS Ítaca. Premio Extraordinario de Batxillerato
En septiembre cumpliste 18 años. Por primera
vez, el 10-N tenías derecho a votar...
“Sí, me hacía mucha ilusión. Además, me tocó hacer
de vocal en la mesa electoral. Noté diferencias
entre la gente mayor y la gente más joven, que
venía con más ganas. Yo me sentía como ellos.”
En octubre te concedieron el Premio Extraordinario
de Bachillerato. Seguro que fue un ‘subidón’.
“Sí, porque no me lo esperaba. La prueba era
justo después de la Selectividad y yo estaba muy
cansada. Pero probé suerte. Al salir los resultados,
fue un gran impacto. Había tanta gente, tan buena
e inteligente... Me sentía intimidada.”
¿Cómo se elige quién consigue el premio?
“Puedes participar si tienes un 8,75 de media en
Bachillerato. La prueba consistía en un texto en
castellano, uno en catalán y otro de una asignatura
a escoger. Elegí Química. Saqué 37 puntos de 40.
Eligieron las mejores notas. 43 premios en total.”
¿Cuál es la clave para unos resultados brillantes?
“Hay gente que sabe estudiar y gente que no. No
se trata de coger apuntes y estudiarlos durante
horas. Has de aprender a estudiar. Creo que yo lo
he conseguido. En la ESO sacaba peores notas que
en Bachillerato. Mi método es hacer resúmenes
de un modo peculiar e informal. Cuantas menos
palabras, mejor. Es lo que me funciona a mí. Hay
quien prefiere que se lo expliquen, o hacer dibujos.
La fórmula es distinta para cada persona.”

“La clave del
éxito
académico es
aprender a
estudiar”

JUDITH GARCÍA ha ganado el Premio Especial de Bachillerato 2018-19. Solo 43 estudiantes de
Catalunya han alcanzado este reconocimiento a la excelencia estudiantil. Judith cursó Secundaria en
el Institut Ítaca y ahora acaba de empezar la carrera de Biomedicina en la Universitat de Barcelona.
En su opinión, más que estudiar hay que aprender a estudiar. Es la principal clave del éxito.

N “He estudiado en el
Ítaca. Sus profesores son
muy cercanos. Quieren
lo mejor para ti.”

“Sabía que quería estudiar y que me gustaban
las Ciencias. Y buscaba una carrera enfocada
hacia la salud porque me llaman la atención las
enfermedades, cómo surgen y qué puede hacerse
para curarlas. Pero no sabía qué carrera encajaba
mejor. Dudaba y estaba nerviosa. Al ver el plan
docente de las facultades, descubrí Biomedicina.”

N “Hay que tener una
actitud positiva hacia
los estudios. Te llevarán
a ser lo que quieres ser.”

¿Has notado mucho cambio?
“En Primero, el temario es muy de base. Reforzamos
lo que ya hemos estudiado en el instituto para
luego poder entender lo que viene, que es lo que
más me interesa en realidad. Pero todo es bastante
exigente, sobre todo los exámenes. Los profesores
no son tan cercanos, eso lo he notado un montón.
No saben quién eres, ni tu nombre.”

¿Qué es Ítaca?
“Es el instituto donde he estudiado seis años.
Tiene profesores muy buenos, muy cercanos. Si les
cuentas un problema te ayudan en lo que pueden.
Si es algo íntimo, sabes que no lo van a contar.
Buscan lo mejor para nosotros. Te acabas dando
cuenta de que, si dan broncas, es porque quieren lo
mejor para ti, que seas la mejor persona posible.”
Y ahora estudias Biomedicina en la universidad.
¿Te costó elegir carrera?

¿Qué consejo das a quienes comienzan la ESO?
“Que tengan una opinión más positiva sobre los
deberes y el estudio. Es lo que les va a llevar a
poder ser lo que deseen.”
¿Cómo imaginas tu futuro laboral?
“Hay tanta gente que vamos a lo mismo, que no
sé si habrá hueco para todos. Pero me gustaría
investigar enfermedades en un laboratorio, a
poder ser cerca de mi familia y de mis amigos.”

