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Sant Boi és una ciutat feminista i amb un 
compromís ferm amb la igualtat de gène-
res. Des de fa molts anys, l’Ajuntament i 
el Consell Municipal de Dones organitzen 
conjuntament, al voltant del 8 de març, una 
programació per posar de manifest aquelles 
situacions de desigualtat existents a la nos-
tra societat i la necessitat de fer-les visibles 
perquè les coses canviïn.

Commemoració virtual
En aquesta ocasió, la commemoració de la 
diada del 8M serà diferent, a causa de la 
situació sanitària, ja que les accions es re-
alitzaran en format virtual, principalment a 
través de les xarxes socials. 

Durant el mes de març s'han programat 
diverses activitats: xerrades, la lectura del 
manifest commemoratiu i la projecció de 
les pel·lícules Mary Shelley (creadora del 
personatge de Frankenstein i tot un refe-

rent literari no sempre reconegut) i el film 
infantil Àgata, la meva veïna detectiva, entre 
altres. Paral·lelament, s'han posat en mar-
xa campanyes de conscienciació específi-
ques per recordar que encara queda molt 
camí per recórrer i  mostrar el compromís 
clar de Sant Boi amb la igualtat.

Qui és la vostra referent?
El 8 de març 2021 la campanya La meva 
referent vol reivindicar el paper de les 
dones, conegudes i anònimes, al llarg de la 
història. Per això convidem les santboianes i 
els santboians a publicar fotografies, vídeos, 
gestes, frases... de les seves referents a 
@igualtatstboi perquè donin a conèixer 
les dones importants a la seva vida per 
haver-los deixat una empremta personal o 
professional destacada.
                                         igualtatsantboi.cat 
                                                  @igualtatstboi

Sant Boi reivindica el paper de les dones 
com a referents per a la societat

El Dia 
Internacional de 
les Dones
Sant Boi s'expressa 
com a ciutat 
compromesa 
amb la igualtat 
entre dones i 
homes, contra les 
discriminacions 
i enfront de 
les violències 
masclistes

N El Dia Internacional de les Dones la ciutat renova el seu compromís amb la igualtat
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més els pacients i empoderar-los perquè puguin 
decidir sobre la seva malaltia i el seu tractament. 
Per descomptat, aquest reconeixement ha suposat 
també un gran orgull personal. A l’organització on 
treballo hi ha investigadores i investigadors molt 
brillants. Malauradament, és una feina que té poc 
reconeixement, però les persones que la fan són gent 
motivada, autoexigent i amb talent que treballen per 
millorar el sistema públic de salut."

Les nenes i noies troben més dificultats a l'hora 
d'escollir una professió científica?
"La ràtio de dones a les carreres científiques i 
tecnològiques encara és baixa, tot i que cada cop es 
promou més la igualtat i la participació de la dona. És 
curiós, aquesta casuística no es dona a les carreres 
sanitàries, amb una tradició de dones important, 
més que d'homes. No obstant això, és tristament 
cert que si mirem les ràtios de gènere en posicions 
postdoctorals sèniors, aquesta proporció es perd, i 
hi ha més caps de grup homes que no pas dones."

Hi ha prou referents femenines? 
"Actualment, ben poques. No perquè no hi hagi hagut 
investigadores rellevants a la història, sinó perquè 
no s’han visibilitzat. Les meves principals referents 
han estat les meves companyes. Investigadores 
brillants, apassionades i treballadores, tant de Sant 
Joan de Déu com d’altres centres."

la reducció de les pràctiques de poc valor, que 
malbaraten recursos, està molt relacionada amb 
la feina que desenvolupem en aquesta Unitat. Un 
altre aspecte vinculat amb la qualitat de l’atenció, 
que he desenvolupat en els meus estudis, és 
l’empoderament del pacient i la millora de la seva 
experiència. Fem estudis de millora assistencial 
amb metodologies molt similars a les que fem 
servir als estudis de recerca."
 
Com ha afectat la pandèmia al teu camp?
"La necessitat d’adaptar-nos ha promogut l'ús de 
tècniques que aprofiten les noves tecnologies, 
l’ús de dades de pràctica real i l’adaptació de 
les intervencions a mitjans no presencials o 
telemedicina. Ens ha permès avançar a marxes 
forçades i ens ha aportat un coneixement que 
podrem seguir aprofitant. Però també ha tingut 
efectes nocius, ja que ha aturat quasi completament 
la recerca no centrada en la Covid-19."

Has estat reconeguda com una de les 33 
dones espanyoles més destacades en ciència i 
innovació. Què significa per a tu?
"És el fruit d’un gran treball en equip, del qual ens 
sentim molt orgullosos. Per a mi és un somni fet 
realitat, perquè permetrà desenvolupar un assaig 
clínic amb el qual volem modificar la manera en 
què es prescriuen els tractaments, per implicar 

Per què et vas dedicar a la ciència?
“Des de ben petita, he estat una persona molt 
curiosa, d’aquelles nenes que tota l’estona 
pregunten “per què?”. Vaig tenir la sort de comptar 
amb professors d’institut apassionats per la 
ciència; de fet, vaig estudiar a un institut del Baix 
Llobregat, on tenim molt bons centres! El mateix 
em va passar durant la carrera, on vaig poder 
col·laborar en diversos laboratoris de la facultat. 
Finalment, en acabar la carrera, vaig iniciar el 
doctorat al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on he 
continuat desenvolupant tasca investigadora." 

En què consisteix el teu camp d'investigació?
"Se centra a dissenyar i avaluar intervencions 
per millorar la salut, mitjançant estudis en què 
impliquem pacients i professionals aprofitant 
cada vegada més dades de la pràctica real. Ho 
fem per mitjà de la història clínica informatitzada, 
que permet estudiar moltes persones a baix cost. 
L’objectiu final és desenvolupar noves maneres 
d’atendre la població, efectives i factibles. Els meus 
estudis també incorporen l'avaluació dels aspectes 
econòmics, una realitat que m’interessa molt tenint 
en compte com de tensat està el sistema de salut."

Com es compatibilitza la recerca amb la direcció 
de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient?
"La recerca orientada a la millora de la salut i 

La Dra. MARIA RUBIO-VALERA és 
cap de Qualitat i Seguretat del 
Pacient del Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu de Sant Boi. Ha 
estat reconeguda pel Ministerio 
de Ciencia e Innovación com una 
de les 33 dones espanyoles que 
han destacat, a escala nacional 
i internacional, per la seva 
important tasca i aportació en els 
àmbits de la ciència i la innovació 
durant l'any 2020. 

“Les meves 
principals 
referents 
han estat 
les meves 
companyes"
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NSant Boi reivindica  
els drets de les dones  
en totes les esferes de la  
vida pública i privada

NSant Boi reivindica los 
derechos de las mujeres  
en todas las esferas de la 
vida pública y privada.

Dones referents
Mujeres referentes

uede que la conocieras en la escuela o más tarde, 
durante la FP o la universidad, o se convirtió en inse-
parable desde las páginas de aquel libro que te re-
comendó; o quizás vive en tu mismo rellano, o aún 
la tienes más cerca y es alguna de las mujeres de tu 
familia. Si nos paramos a pensar, todas nosotras po-
demos citar a alguna mujer que nos ha ayudado a 
mirar y a entender qué significa habitar el mundo 
desde la cualidad de ser mujeres. Identificarlas y 
reconocerlas como influencia poderosa en nuestras 
vidas es lo que pretende la campaña 'La meva refe-
rent', incluida en la programación con la que conme-
moramos el Día Internacional de las Mujeres.

Cada mes de marzo, Sant Boi reivindica los dere-
chos de las mujeres en todas las esferas de la vida 
pública y privada. En esta edición proponemos reco-
nocer a las mujeres de tu vida, ya sean famosas o anó-
nimas, tanto da, pero todas con nombre y apellidos. 
Mujeres comprometidas con la igualdad entre hom-
bres y mujeres en el ámbito laboral, que han luchado 
por una sexualidad al margen de los estereotipos de 
la masculinidad dominante o que reivindican los tra-
bajos de cuidados que muchas mujeres realizan en el 
hogar, con hijas e hijos o con personas dependientes 
y que no están remunerados ni reconocidos.

Nuestra ciudad tiene una larga trayectoria en la 
lucha para construir relaciones igualitarias. Para ser 
fieles a la historia, os invito ahora a participar en las 
actividades programadas y a sumaros a la campaña 
'La meva referent': dado que apelan a la justicia y 
la libertad, es muy probable que descubráis que el 
ejemplo y el legado de estas mujeres es universal, 
por tanto, te apelan a ti, ya seas hombre o mujer.

otser la vas conèixer a l’escola o més tard, durant 
l'FP o la universitat, o es va convertir en companya 
inseparable des de les pàgines d’aquell llibre que 
et van recomanar; o potser viu al mateix replà que 
tu, o encara la tens més a prop i és alguna de les 
dones de la teva família. Si ens parem a pensar, to-
tes nosaltres podem citar alguna dona que ens ha 
ajudat a mirar i a entendre què significa habitar el 
món des de la qualitat de ser dones. Identificar-les i 
reconèixer-les com influència poderosa en les nos-
tres vides és el que pretén la campanya 'La meva 
referent', inclosa dins de la programació amb què 
commemorem el Dia Internacional de les Dones. 

Cada mes de març, Sant Boi reivindica els drets 
de les dones en totes les esferes de la vida pública 
i privada. En aquesta edició proposem reconèixer 
les dones de la teva vida, siguin famoses o anòni-
mes, tant se val, però totes amb nom i cognoms. 
Dones compromeses amb la igualtat entre homes 
i dones en l’àmbit laboral, que han lluitat per una 
sexualitat al marge dels estereotips de la masculi-
nitat dominant o que reivindiquen els treballs de 
cures que moltes dones realitzen a la llar, amb filles 
i fills o amb persones dependents i que no estan 
remunerats ni reconeguts. 

La nostra ciutat té una llarga trajectòria en la llui-
ta per construir relacions més igualitàries. Per ser 
fidels a la història, us convido ara a participar en les 
activitats programades i a sumar-vos a la campan-
ya 'La meva referent': atès que apel·len a la justícia 
i la llibertat, és molt probable que descobriu que 
l’exemple i el llegat d’aquestes dones és universal, 
per tant, t’apel·len a tu, ja siguis home o dona.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

P      P      
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BARS i RESTAURANTS  MENÚS CARXOFERS ‘take away’ i ‘delivery’ als restaurants  TAPES CARXOFERES 
a bars i restaurants  PASSAPORT CARXOFER Per 3 àpats carxofers a 3 restaurants diferents, un menú d'obsequi

COMERÇOS  CONCURS D'APARADORS carxofers a Instagram. 2 premis als millors aparadors i 2 premis a les 
millors fotos . Premis: val de 50 euros per utilitzar a restaurants adherits  SORTEIG DE PANERES Repartiment de butlletes 
a comerços associats a Sant Boi Comerç. Sorteig de 10 paneres de la Cooperativa Agrària

ESCOLES  VISITES A UN CAMP DE CARXOFES. Visites presencials i activitats on line en viu

ALTRES  SCAPE ROOM al Parc Agrari (dissabtes i diumenges matí)  VÍDEOS a les XARXES SOCIALS i 
entrevistes a RSB amb pagesos, restauradors i nutricionistes  SHOWCOOKINGS a les xarxes socials (Cristina Viader) 
 RECEPTES VIRTUALS  RECORREGUTS no guiats senyalitzats al Parc Agrari-  PUNT DE VENDA de la Cooperativa 
Agrària al mercat no sedentari del c/ Riera Basté (dissabtes) i a la nau de la Cooperativa (dissabte i també diumenge al matí)

santboi.cat/mengemcarxofa

La carxofa és el producte agrícola més 
característic de Sant Boi. Aquest fet l'ha 
convertit en un símbol del nostre munici-
pi i en un motiu d'orgull col·lectiu. Com a 
producte de proximitat vinculat a valors 
com l'alimentació saludable, la gastrono-
mia de qualitat o l'agricultura sostenible, 
la carxofa també ha esdevingut els darrers 
anys un dels elements més rellevants de 
l'estratègia per posicionar Sant Boi com una 
ciutat metropolitana saludable i sostenible. 

Capital Mundial de la Carxofa
Aquesta aposta estratègica viu enguany 
una gran oportunitat. Barcelona i els mu-
nicipis de l'àrea metropolitana acullen la 
Capitalitat Mundial de l'Alimentació 2021. 
En el marc d'aquest esdeveniment d'abast 
internacional, els municipis de Sant Boi i 
El Prat organitzen una campanya conjun-
ta de difusió de la carxofa del Parc Agrari 
del Baix Llobregat i els seus valors, amb el 
lema “Sant Boi i El Prat, Capital Mundial de 
la Carxofa’. L'Àrea Metropolitana de Barce-
lona col·labora amb la iniciativa.

El Mes de la Carxofa
Al llarg de març, per tant, Sant Boi cele-
brarà el seu Mes de la Carxofa com a capital 
mundial d'aquest preuat producte dels nos-
tres camps. Com l'any passat, la Carxofada 
no es podrà celebrar a causa de la situació 
sanitària (de fet, el 2020 va ser la primera 
activitat suspesa a la ciutat a causa de la 
pandèmia). Però així i tot, la ciutat tornarà 
a comptar enguany amb un ampli programa 
d'activitats, ofertes i promocions per poder 
gaudir de la temporada de carxofa.

L'Ajuntament de Sant Boi organitza el Mes 
de la Carxofa conjuntament amb la Coope-
rativa Agrària Santboiana i l'associació de 
restauració Sant Boi Degusta. Enguany hi 
col·laboren Sant Boi Comerç i Sant Boi Em-
presarial. El Mes de la Carxofa 2021 es plan-
teja  aquest cop també com  un estímul per 
contribuir a la reactivació de sectors com el 
comerç i la restauració, que passen per mo-
ments difícils a causa de la pandèmia.

alimentaciosostenible.barcelona

La carxofa, símbol d'identitat d'una ciutat 
metropolitana saludable i sostenible

Sant Boi 
és Capital 
Mundial 
de la 
Carxofa 
2021. 
Una oportunitat 
històrica per 
difondre els 
valors de la 
carxofa del  
Parc Agrari i 
donar a conèixer 
l'aposta de 
la ciutat per 
l'alimentació 
saludable, el 
producte de 
proximitat i el 
conreu sostenible

EL MES DE LA CARXOFA 2021. ACTIVITATS
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Suport del Ple municipal  
a les acadèmies de dansa  
El Ple municipal ha aprovat 
una moció que dona suport a 
les acadèmies de dansa i altres 
escoles de formació artística 
de Sant Boi davant les mesures 
restrictives que actualment 
impedeixen la seva activitat. El 
text insta la Generalitat a adoptar 
mesures compensatòries que 
també incloguin els centres 
de formació 'no autoritzats' 
pel Departament de Cultura i 
que facin viable la continuïtat 
d'aquestes escoles, que 
desenvolupen un paper clau en la 
vida social i cultural de la ciutat. 
El Ple defensa que s'autoritzi una 
'presencialitat responsable' de les 
seves activitats formatives.

Formació per reactivar 
comerços i empreses 
L'Ajuntament, Sant Boi Comerç i 
Sant Boi Empresarial organitzen 
conjuntament per als mesos 
d'abril, maig i juny cursos de 
formació virtual adreçats a 
comerços i empreses de la ciutat. 
Principalment, tenen com a 
objectiu afavorir la reactivació de 
negocis mitjançant l'ús d'eines i 
tecnologies digitals.

bit.ly/formacioreactivem

L'Ajuntament ha posat en marxa una 
nova convocatòria d'ajuts destinats 
al sector cultural de Sant Boi. L'acció 
s'inscriu en el pla de xoc que des de 
l'inici de la pandèmia dona suport a 
la reactivació social i econòmica de 
la ciutat i als sectors més afectats 
per les mesures de contenció.

La nova convocatòria, oberta fins al 
31 de març, compta amb una dotació 
inicial de 19.000 euros i preveu com 
l'anterior dues línies de subvenció 
adreçades, per una banda, a les esco-
les i acadèmies de formació artística 
i, per l'altra, a la realització de nous 
projectes culturals amb impacte so-
cial i econòmic. En una primera con-
vocatòria, l'estiu passat, l'Ajuntament 
ja va concedir ajuts per un valor glo-
bal de 31.000 euros.

Un sector molt afectat
La cultura és un dels sectors que 
més estan patint les conseqüències 
de la situació sanitària. L’Ajuntament 
ha mantingut un contacte perma-
nent amb el sector per conèixer de 
prop les necessitats existents i im-
pulsar accions de suport.

Quan les dades epidemiològiques 
no han permès celebrar presencial-
ment les activitats culturals habituals, 
s'han buscat alternatives virtuals via-
bles. A més, l'Ajuntament ha invertit 
per encarregar productes culturals 
a operadors locals i ha prioritzat la 
contractació de persones de Sant Boi 
vinculades al sector creatiu i a les pro-
fessions associades. De fet, el 90% de 

Noves subvencions  per a projectes culturals 
i acadèmies de formació artística

les despeses facturades pel Departa-
ment de Cultura el 2020 van tenir com 
a destinatàries persones, entitats o 
operadors amb seu fiscal a la ciutat.

El sector cultural també ha pogut 
beneficiar-se de les convocatòries del 
Programa Futur, que ha promogut ac-
tuacions de digitalització i diversifi-
cació de negocis , entre altres.

santboi.cat/ajutscultura

El sector de la cultura és un dels més afectats pels efectes de la situació sanitària

Donació d'equips informàtics a escoles i instituts 
per facilitar el seguiment de classes virtuals
L'Ajuntament ha donat equips infor-
màtics als centres de primària i secun-
dària per facilitar el seguiment de les 
classes i tasques escolar des de casa, 
en cas de confinament, per part de 
l'alumnat amb dificultats d'accès a les 
noves tecnologies. En total, 144 chro-
mebooks, 22 ordinadors de sobretaula 
(gràcies al projecte europeu Erasmus+) 
i 12 portàtils, a més de connexions a In-
ternet. En l'actual context, l'Ajuntament 
i la comunitat educativa treballen per 
combatre l'escletxa digital i garantir el 
dret a una educació igualitària.
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Sant Boi vol 
aprofitar els fons 
europeus Next 
Generation per 
impulsar la seva 
transformació
L'Ajuntament de Sant Boi 
participa durant els mesos de 
febrer i març en un cicle de 
conferències-taller organitzat 
per la xarxa de ciutats  
Kaleidos.red. 
L'objectiu d'aquesta activitat 
és facilitar, mitjançant les 
aportacions d'experts en el 
tema, que s'aprofitin al màxim 
des dels municipis els fons que 
la Unió Europea destinarà a la 
reactivació econòmica i social, 
uns fons que s'han de  
sol·licitar a Brussel·les a finals 
d'abril.  
 
Una oportunitat de futur 
Sant Boi vol aprofitar aquests 
fons europeus, coneguts com 
a Next Generation (NGEU), per 
impulsar a curt termini la seva 
recuperació econòmica i social, 
però també com una oportunitat 
de transformació per al futur, que 
permeti sortir de la pandèmia 
amb un nou impuls.  
Es tracta de guanyar 
competitivitat aplicant sobretot 
polítiques innovadores de 
digitalització i sostenibilitat.
Els ajuntaments motors de la 
xarxa Kaleidos.red són els de 
Sant Boi, Alacant, Bilbao, Getafe, 
Màlaga, Santiago de Compostella, 
València i Vitoria-Gasteiz.

Nous ajuts municipals per 
pagar els rebuts de l'IBI
L’Ajuntament obrirà aquest mes de 
març una nova convocatòria d'ajuts 
per al pagament de Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) adreçats a per-
sones de la ciutat amb capacitat 
econòmica limitada. El Pressupost 
Municipal destina a aquesta finalitat 
una partida de 60.000 euros. 

Els ajuts es podran sol·licitar a tra-
vés de la pàgina web municipal a par-
tir del 22 de març i fins al dia 9 d'abril.

En funció dels ingressos
L'import dels ajuts pot ser del 50%, 
el 75% o el 100% de l'import total 
del rebut de l’IBI de 2021, depenent 

dels ingressos de cada unitat de con-
vivència. 

En el moment de presentar la peti-
ció, les persones sol·licitants podran 
triar entre demanar que s'aturi ara el 
cobrament de la quota de 2021 o no 
fer-ho. Això comportarà una manera 
diferent de rebre l'ajut en cas que fi-
nalment sigui concedit. Les persones 
que ja hagin abonat l'IBI rebran una 
transferència bancària.

La convocatòria d'aquests ajuts, 
coneguts com a 'IBI social', s'inscriu 
en les polítiques de l'Ajuntament per 
garantir el dret a l’habitatge i lluitar 
contra l'exclusió residencial. 

El Clúster de 
Salut Mental 
lidera un 
innovador 
projecte sobre 
l'autisme (TEA)
El Clúster Salut Mental Catalunya, 
amb seu a Sant Boi, encapçala el pri-
mer Brain Living Lab (BBL) del terri-
tori estatal. És una eina d'innovació 
oberta enfocada al desenvolupament 
dels mercats de la neurociència, la 
salut mental i l'envelliment. En una 
primera etapa, el projecte durà a ter-
me un estudi per a la creació d'un 
centre especialitzat en Trastorns de 
l'Espectre Autista.

El Brain Living Lab (BLL) permetrà 
la interacció entre empreses, organis-
mes públics, universitats i persones 
usuàries per incorporar tecnologies, 
serveis, productes i sistemes en con-
textos de la vida real. Aquest model 
de treball funciona mitjançant un eco-

sistema d'innovació oberta, que per-
met incorporar dianes tecnològiques 
com la Intel.ligència Artificial (AI), la 
Realitat Virtual (RV) o les dades mas-
sives (Big Data). Els 'livings labs' poden 
ajudar les empreses emergents (start-
ups) i les pimes a identificar productes 
i serveis per llançar-los al mercat. 

Trastorn de l'espectre autista
El primer cas que s'abordarà té a veure 
amb l'observació de l'atenció precoç 
en edats tempranes (de 0 a 4 anys) per 
a infants amb Trastorn de l'Espectre 

Autista (TEA), atès l'increment de per-
sones diagnosticades amb TEA que 
s'ha registrat en els darrers anys, tant 
en el camp clínic com en la seva deri-
vada dimensió social.

Un espai de co-creació com el BLL 
permetrà integrar diversos nivells de 
coneixement d'aquesta realitat des 
de diferents disciplines professio-
nals (àmbit escolar, recursos de salut 
mental, atenció primària, sector pri-
vat...) amb l'objectiu final de millorar 
la qualitat de vida de les persones 
afectades i de les seves famílies.
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El procés de vacunació avança a Sant Boi a bon ritme
El procés de vacunació segueix avançant a la ciutat. Des de principis de març les vacunes es comencen a posar ja a la ciutadania 
amb caràcter general, començant per les persones majors de 80 anys. Els centres d'assistència primària (CAP) es posaran en con-
tacte amb cada persona, quan li arribi el torn, per concertar dia i hora al punt de vacunació que correspongui. 

L'Ajuntament segueix col·laborant amb el Departament de Salut de la Generalitat per ajudar a gestionar aquest procés, en espe-
cial facilitant punts estables de vacunació a diversos equipaments municipals.

Fins ara ja s'ha vacunat a més de 5.600 persones a Sant Boi. El 40% d'elles han rebut les dues dosis, incloses totes les que viuen a 
les residències de la tercera edat. La vacunació avança també pel que fa al personal dels CAP, l'Hospital de Sant Boi i els centres de 
salut mental, els serveis essencials considerats crítics -com els cossos de seguretat i altres professionals sanitaris-, les persones amb 
un alt grau de dependència i professionals menors de 55 anys que treballen a les escoles i instituts.
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L'Ajuntament de Sant Boi ha rebut 
el guardó 'Tres Pajaritas Azules'. És 
la màxima distinció dels Premis a la 
excel·lència en la gestió de la reco-
llida selectiva de paper i cartó que 
organitza cada any Aspapel.

37 ajuntaments i entitats locals de 
13 comunitats autònomes han estat 
reconeguts en l'edició de 2020. Sant 
Boi ha estat un dels sis municipis ca-
talans premiats, juntament amb Bar-
celona, Lleida, el Prat de Llobregat, 
Mollet del Vallès i Reus.

El lliurament de premis Pajaritas 
Azules va tenir lloc el 16 de febrer 
durant un esdeveniment virtual al 
qual va assistir l'alcaldessa de Sant 
Boi, Lluïsa Moret. El secretari d'Estat 
de Medi Ambient, Hugo Morán, i la 
presidenta d'Aspapel, Elisabet Alier, 
hi van destacar el compromís dels 
ajuntaments per seguir avançant en 
el camí de l'economia circular mal-
grat la crisi sanitària.

Les entitats locals premiades donen 
servei a més de 7 milions de ciutadans 
i ciutadanes. Al conjunt d'Espanya, la 
recollida municipal de paper i cartó 
va créixer el 2019 per cinquè any con-
secutiu, concretament un 8,9%. Se-
gons els càlculs d'Aspapel, l'any 2020 
s'han recollit selectivament, malgrat 
la pandèmia, al voltant de 4,5 milions 
de tones de paper i cartó usats i s'han 
reciclat 5,1 milions de tones.

Pajaritas Azules és un programa 
anual d'assessorament, avaluació i 

Premi a  
l'excel.lència 
de Sant Boi en 
la recollida de 
paper i cartó

L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, amb el màxim guardó que concedeix als 
municipis aquesta iniciativa d'Aspapel: 'Tres Pajaritas Azules'

Actiwatt: servei gratuït per analitzar el consum 
d'energia i facilitar l'estalvi a llars i comerços

Més de 100 llars i comerços de Sant 
Boi ja han utilitzat el servei muni-
cipal d'auditories energètiques, un 
servei en línia i gratuït al qual es pot 
accedir mitjançant un formulari de 
sol·licitud al web municipal.  Després 
d'una lectura a distància de les dades 
de consum del comptador, la persona 
sol·licitant rep un informe d'eficiència 
energètica i indicacions per ajustar la 
tarifa a les seves necessitats reals.

Amb la pandèmia, el temps que es 
passa a les llars s'ha incrementat i, en 

conseqüència, s'han assolit màxims 
històrics en el preu de l'electricitat i 
ha augmentat també el risc de pobre-
sa energètica.

Per aquest motiu, coincidint amb 
la celebració a principis de març del 
Dia Mundial de l'Eficiència Energèti-
ca, l'Ajuntament ha reactivat la pro-
moció d'aquest servei. Fins ara, ha 
generat un estalvi d'entre 30 i 120 
euros anuals per família (entre el 15 
i el 20% del cost dels seus consums)

bit.ly/auditories_energia

Sant Boi explica 
en una jornada 
el projecte per 
generar una xarxa 
de calor amb 
biomassa
El passat 25 de febrer 
l'Ajuntament de Sant Boi va 
participar com a convidat a la 
'Jornada d'autoconsum energètic 
municipal a partir de la  
biomassa'. A la jornada es va 
explicar el projecte de gestió 
forestal sostenible que es du a 
terme a Sant Boi per disminuir  
el risc d'incendi forestal i 
adaptar-se a les noves condicions 
derivades del canvi climàtic, 
previstes ja en els pròxims anys. 

Estella forestal
L'esmentat projecte municipal 
proposa fer servir els excedents 
de la poda, de les franges 
protecció i de la gestió forestal 
per generar estella per a la xarxa 
de calor amb biomassa que es  
preveu construir a la zona 
d'equipaments de La Parellada. 

Xarxa de calor
Aquesta futura xarxa de calor 
alimentarà d'energia renovable 
el complex poliesportiu, els 
vestidors del camp de futbol i 
l'escola Parellada. 
Igualment, la combinació 
d'aquesta xarxa de calor amb 
biomassa i d'una comunitat 
energètica a partir d'energia 
fotovoltaica en el mateix àmbit 
permetrà que aquest sector 
de Sant Boi ja s'acosti molt a 
l'objectiu de la descarbonització 
fixat a llarg termini.
Sant Boi continua treballant en el 
procés de transició cap a un nou 
model energètic més sostenible i 
menys contaminant.

reconeixement de la qualitat de la 
gestió municipal en la recollida se-
lectiva de paper i cartó, enfocat a la 
millora contínua. L'avaluació es basa 
en l'anàlisi de 21 indicadors. 

Un barem objectiu
Les entitats locals que cada any es 
distingeixen per la seva excel·lència 
obtenen una, dues o tres Pajaritas 
Azules, segons un barem objectiu 
calculat a partir dels resultats obtin-
guts en l'avaluació. 
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Cuidem Sant Boi és la nova campanya de co-
municació de l'Ajuntament per fomentar la 
recollida selectiva, conscienciar la ciutada-
nia de la importància de reciclar bé i cuidar 
l'espai públic per a la millora de l'entorn i la 
salut de les persones. La iniciativa també vol 
visibilitzar la tasca que realitzen les perso-
nes que treballen als serveis municipals de 
neteja i manteniment de l'espai públic de la 
ciutat.

Responsabilitat                                 
La campanya apel·la a la responsabilitat 
dels ciutadans i les ciutadanes contrapo-
sant l'incivisme als hàbits responsables. 
Consistirà en missatges gràfics a cartells, 
vinils, elements publicitaris en autobusos, 
difusions a les xarxes socials i altres canals 

L'Ajuntament posa en marxa una campanya per 
fomentar el reciclatge i la cura de l'espai públic 

comunicatius, sempre insistint en la ne-
cessitat de les bones pràctiques per cuidar 
l'espai de tots i totes i vetllar pel medi am-
bient i la salut. "No llencis els mobles on 
no toca", "L'orgànica es recicla, separa-la al 
marró" o "Recicla bé" són alguns missatges 
de la campanya que, amb un grafisme mo-
dern i atractiu, es podran veure ben aviat 
per recordar que la neteja i el reciclatge són 
responsabilitat de tothom.

Bones pràctiques
Amb personatges que indiquen què està bé 
i que no, també s'anima a conservar l'espai 
públic, a les bones pràctiques, com la cura 
del mobiliari urbà o el bon i correcte ús de 
les papereres, aspectes molt importants per 
mantenir un Sant Boi net i saludable.

L'us correcte dels 
contenidors de recollida 
selectiva és un dels 
objectius principals de 
la campanya 
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El passat mes de febrer cinc nous vehicles híbrids van entrar en 
servei per intensificar les tasques de neteja a la ciutat. Per les 
seves característiques i petites dimensions ajuden sobretot a:

 Netejar voreres.
 Netejar l'interior de les places.
 Buidar i netejar papereres amb aigua a pressió.
 Buidar i netejar racons de difícil accés.
La flota municipal de neteja viària i de gestió de residus compta 
en l'actualitat amb 59 vehicles. Abans que acabi l'any, més del 
50% seran híbrids o elèctrics.
                                                         Telèfon Net: 900 108 830

Nous vehicles híbrids 

Una campanya amb 
valor estratègic                                            
Cuidem Sant Boi és una campanya emmarcada en l'estratègia 
local d'avançar cap a una ciutat sostenible i saludable. En 
aquest sentit, vol parar especial atenció en la correcta reco-
llida selectiva dels residus i la neteja viària. D'aquesta mane-
ra, la voluntat municipal és la d'aconseguir espais de qualitat 
i millorar l'experiència urbana dels nostres carrers i places.

Un espai públic net és un espai més salubre i més segur, 
aspectes essencials en la gestió de zones especialment sen-
sibles, com ara els eixos amb més circulació de vianants, en-
torns amb una elevada densitat de població o punts negres 
d'acumulació de brutícia.

Alhora, una ciutat que gestiona correctament els seus re-
sidus, especialment aquells que poden generar més impac-
te com els mobles i trastos vells, és una ciutat que treballa 
en la reducció d'emissions, la lluita contra el canvi climàtic i 
l'estalvi de recursos.

Un factor clau per aconseguir aquesta sostenibilitat és tre-
ballar per un model d'economia circular, que és el que cerca 
la prevenció dels residus (és a dir, generar-ne menys) i la seva 
reincorporació en el cicle productiu, amb l'objectiu d'allargar 
la seva vida útil.

L'eficiència dels serveis municipals i la corresponsabilitat 
dels agents socials i econòmics, de la ciutadania i la mateixa 
administració són fonamentals per assolir els objectius mar-
cats per la present campanya, de la qual n'és un actor essen-
cial el personal de recollida de residus i de neteja viària.
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Tres escoles de Sant Boi participen durant aquest curs en el pro-
jecte Cultura Emprenedora a l'Escola (CuEmE) de la Diputació 
de Barcelona: l'Escola Vicente Ferrer, l'Escola Parellada i l'Escola 
Montbaig. Les set cooperatives escolars creades a les classes de 
5è i 6è curs ja han rebut les acreditacions que els permetran se-
guir endavant amb la seva feina emprenedora. 

Els actes de lliurament dels respectius Codis d'Identificació 
Fiscal (CIF) a les cooperatives per part de l'Ajuntament es van 

celebrar durant el mes de febrer als centres educatius. Tenien el 
valor simbòlic de marcar l'inici del funcionament efectiu de les 
cooperatives. 

Ara ja poden fabricar els productes que posaran a la venda i que 
es destinaran en part a organitzacions no governamentals (ONG). 

Cultura Emprenedora a l'Escola és una iniciativa que fomenta 
competències i valors com ara la creativitat, el treball en equip 
o la solidaritat.

Noves cooperatives escolars segueixen estenent 
la Cultura Emprenedora a les aules de Sant Boi

ESCOLA VICENTE FERRER. Coope a tope, Mans a l'obra i Cooperaegipte

ESCOLA PARELLADA. Artellada, Kyata Cope i Gamaruland

ESCOLA MONTBAIG. Craft Project
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El Departament d'Educació de la Generali-
tat ha fet públiques les dates de la preins-
cripció escolar per a les etapes d'Educació 
Infantil, Primària i ESO. 

Dates i alumnat a la ciutat
Per al segon cicle d'Educació Infantil i Pri-
mària, està previst que es realitzi la preins-
cripció entre el 15 i el 24 de març, i per a 
l'etapa de Secundària obligatòria (ESO), del 
17 al 24 d'aquest mateix mes. A Sant Boi, 
732 nens i nenes aniran per primera vegada 
a l'escola el curs vinent i 940 començaran 
1r d'ESO. Actualment, a Primària hi ha 7.538 
alumnes i a Secundària Obligatòria 3.891. 

Informació a les famílies
Les famílies de Sant Boi que hagin 
d'escolaritzar els seus fills per primera vega-
da (P3) han rebut al seu domicili informació 
general sobre el procés i un mapa de zoni-
ficació i adscripció dels centres. També po-
dran consultar diversos materials informa-

tius en format on line (vídeos) que inclouen 
visites virtuals a les escoles de la ciutat.  
A més, els centres programaran jornades 
presencials de portes obertes en petits 
grups, amb cita prèvia.

Tràmits telemàtics
Des de les administracions es promou que 
la preinscripció es faci de manera tele-
màtica (electrònicament o amb formulari 
web, en funció de si es disposa de certifi-
cat digital o no). La preinscripció en línia, 
que ja es va posar en marxa l'any passat, 
es consolida enguany, tot i que les famílies 
compten amb suport presencial de l'Oficina 
Municipal d'Escolarització (amb cita prèvia, 
a L'Olivera. Vegeu pàg. 23) i dels centres. 
L'Ajuntament ha realitzat vídeos de portes 
obertes virtuals dels centres, alguns dels 
quals les faran presencials, amb cita prèvia.
                            bit.ly/preinscripcioescolar
                      bit.ly/SBportesobertesescoles
                                    sbciutateducadora.cat

Comença el procés de preinscripció 
als centres escolars de Sant Boi

Enguany, es 
prioritza la 
tramitació en 
línia.
Infantil i Primària: 
del 15 al 24 de 
març.  ESO: del 17 
al 24 de març.

L'Ajuntament 
reclama a  
la Generalitat  
que redueixi les 
ràtios a Sant Boi

El Ple municipal va aprovar per 
unanimitat el 25 de febrer una moció 
que insta la Generalitat de Catalunya a 
adoptar mesures per reduir a la ciutat 
les ràtios escolars en totes les etapes 
educatives. L'alcaldessa, Lluïsa Moret, 
es va adreçar per carta en aquest mateix 
sentit a la Secretaria General d'Educació 
per reiterar la voluntat del govern 
municipal que s'apliqui a la ciutat, 
com a altres municipis de l'entorn i de 
Catalunya, la reducció de les ràtios per 
evitar la segregació escolar i afavorir 
una distribució equitativa de l'alumnat. 
A l'escrit, l'alcaldessa reclama que no hi 
hagi cap retallada de grups de P3 a Sant 
Boi. A més, la carta trasllada el malestar 
de la comunitat educativa local pel 
tracte diferencial i discriminatori sofert 
per Sant Boi en comparació amb altres 
zones de Catalunya i, fins i tot, amb 
ciutats veïnes on sí que s'ha decidit 
aplicar una reducció de ràtios de 25 a 
22 alumnes apel·lant a objectius com 
la millora de l'atenció, l'equitat i l'èxit 
educatius de tot l'alumnat.
L'Ajuntament i la comunitat educativa 
local han expressat de forma reiterada 
amb un consens majoritari des de fa 
anys aquesta voluntat, que ha quedat 
palesa en reunions periòdiques de la 
Taula Mixta de Planificació, en el  
Consell Escolar Municipal (la darrera 
vegada, el 26 de gener amb un ampli 
consens), i en diversos pronunciaments 
del Ple municipal.
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La fundación de los hermanos Pau y Marc 
Gasol instaló en Sant Boi su sede europea en 
2017. Desde entonces, el Ayuntamiento y la 
Gasol Foundation colaboran para construir 
una ciudad saludable mediante acciones de 
promoción de buenos hábitos y prevención 
de la obesidad infantil, con el programa 
SantBoiSà como punto de partida. La cola-
boración se centra ahora en tres proyectos 
vinculados a la práctica deportiva.
  
 Seísmo Saludable. Es un proyecto 
que promueve hábitos saludables a través 
de la asignatura de Educación Física, con-
cretamente mediante la propuesta de una 
guía de actividades de movimiento que 
trasladan al alumnado mensajes saludables 
sobre las horas y la calidad del sueño, la 
alimentación, el bienestar emocional y la 
actividad física y el deporte. En Sant Boi, 
participan las escuelas Casablanca y Barru-
fet. Seísmo evalúa su propia influencia en 
los estilos de vida y en el peso de alumnos 
y alumnas de entre 6 y 12 años.

 Coach+. Este proyecto innovador tam-
bién promociona hábitos saludables en la 
población infantil y adolescente, en este 
caso a través de los clubes deportivos. La 
fórmula utilizada es la formación de entre-
nadores y entrenadoras de las categorías de 
base, que son figuras referentes y  pueden 
transmitir de forma efectiva mensajes de 
salud. Con esta formación se convierten en 
agentes de salud para los niños y niñas y 
sus familias. El Club d'Atletisme Sant Boi, el 
Handbol Cooperativa y el CD Marianao Po-
blet participan en el proyecto.

Alley-Oop. Este programa convierte 
a los clubes de baloncesto en promotores 
de salud, principalmente a niñas y niños en 
situación de vulnerabilidad. Se fomenta un 
adecuado desarrollo físico, psicológico y so-
cial mediante la exploración de la llamada 
#GalaxiaSaludable. El Club Bàsquet Sant 
Boi es uno de los quince clubes participan-
tes en el proyecto durante esta temporada 
2020-21.

Ayuntamiento y Gasol Foundation: 
construyendo una ciudad saludable

La promoción 
de hábitos 
saludables a 
través de la 
actividad física 
es un objetivo 
prioritario.
Entrenadores y 
entrenadoras 
y docentes de 
actividad física 
tienen un papel 
clave en la 
promoción de  
la salud

La revista científica 
The Lancet recoge 
en un artículo 
resultados del 
proyecto SantBoiSà
La revista médica británica The Lancet 
ha publicado un artículo que aporta 
datos sobre la altura y la masa corporal 
de niños, niñas y adolescentes de 200 
países del mundo. Este macroestudio 
incluye resultados recogidos mediante 
el proyecto SantBoiSà, desarrollado 
por el Ayuntamiento de Sant Boi en 
colaboración con la Gasol Foundation.
The Lancet es la revista científica de 
mayor impacto mundial en el campo  
de la salud.
El programa comunitario SantBoiSà 
promueve hábitos saludables para 
reducir los efectos de la obesidad 
infantil y mejorar la salud general. 
SantBoiSà incluye la realización de un 
estudio científico pionero -el mayor 
de este tipo realizado  en España- en 
relación al sobrepeso y la obesidad 
infantil, que sigue durante años la 
evolución de más de 5.000 niños y niñas 
de Sant Boi desde la primera infancia 
hasta la edad adulta. Sus resultados 
guiarán las políticas públicas de 
promoción de hábitos saludables  
para obtener un impacto real en  
toda la ciudad. 
La realización del estudio se ha 
interrumpido durante meses a causa 
de la pandemia, si bien está prevista su 
inmediata reanudación siguiendo los 
protocolos de seguridad vigentes.
El Ayuntamiento y la Gasol Foundation 
también colaboran en el proyecto 
Safalín, que se desarrolla en los centros 
abiertos del municipio.

Los hermanos Gasol, durante el acto de inauguración de la sede de la Gasol Foundation en Sant Boi (2017)
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El principal embajador de Sant Boi en el 
mundo, Pau Gasol, vuelve a casa. El juga-
dor, ganador de dos anillos de la NBA, pone 
punto y final a 18 temporadas de exitosa 
aventura en la mejor liga del planeta y re-
gresa al Futbol Club Barcelona, el club en 
el que se formó como deportista de élite.

A sus 40 años, Pau Gasol ha optado por 
el retorno al baloncesto europeo con el fin 
de acumular minutos tras una larga lesión 
en el pie izquierdo, recuperar el ritmo de 
competición y poder optar así a participar 
este verano en Tokyo en sus quintos Juegos 
Olímpicos con la selección española. A las 
órdenes de 'Saras' Jasikevicius, el pívot de 
Sant Boi reforzará el juego interior del Bar-
ça en la ACB y la Euroliga.

Leyenda del baloncesto
Pau Gasol ha completado casi dos déca-
das de leyenda en los Estados Unidos, con 
una trayectoria deportiva estelar que le ha 
convertido en uno de los mejores jugado-
res europeos de la historia del baloncesto 
y en firme candidato a ingresar en el selec-

to 'Salón de la Fama' de la NBA. Le avalan 
dos títulos -compartiendo equipo con Kobe 
Bryant en Los Angeles Lakers- y seis parti-
cipaciones en los 'All Stars', el partido que 
enfrenta a los mejores de cada temporada.

Pau también ha sido un ejemplo fuera de 
las pistas, donde ha recogido elogios y ha 
obtenido un merecido respeto por su com-
portamiento siempre ejemplar.

Embajador de Sant Boi
Ejemplar ha sido también en todo momento 
su relación con Sant Boi, la ciudad en la que 
nació y vivió hasta su marcha a la NBA. Pau 
ha sido y es, junto a su hermano Marc, el 
mejor embajador de Sant Boi en el mundo. 

El compromiso inequívoco de ambos her-
manos con la promoción de los valores que 
transmite el deporte se ha concretado en el 
creación de la Gasol Foundation, que des-
de el año 2017 trabaja con sede en nuestra 
ciudad para promover hábitos saludables 
en la infancia y la adolescencia y luchar 
contra la pandemia global de la obesidad 
infantil.

Pau Gasol 
vuelve a 
casa tras 
hacer 
historia  
en la NBA

El pívot de  
Sant Boi aportará 
experiencia  
y juego interior  
al FC Barcelona 
e intentará 
recuperar ritmo 
de competición 
para disputar en 
Tokyo este verano 
sus quintos Juegos 
Olímpicos

De Sant Boi al 
Olimpo del básquet: 
una trayectoria  
de leyenda

1997-98. Ingreso en el  
FC Barcelona tras sus inicios en  
la EE Llor y el CB Cornellà
1998-99. Debut en la liga ACB 
y Campeonato del Mundo con los 
'juniors de oro' en Lisboa
2000-01. Liga y Copa del Rey con el 
'Barça'. MVP de las dos competiciones
2001-02. Debut en la NBA con los 
Memphis Grizzlies. Mejor 'rookie' del 
año. Medalla al Mérito Deportivo del 
Ayuntamiento de Sant Boi
2003-04. Primera participación en 
los 'play off' de la NBA
2005-06. Primera presencia en el 
All-Star Game. Medalla de oro en el 
Campeonato del Mundo de Japón  
con la selección española.  
Inauguración en Sant Boi del Complex 
Esportiu Pau Gasol
2007-08. Medalla de plata en los 
Juegos Olímpicos de Pekín. Premi 
Especial Ciutat de Sant Boi
2008-09. Primer título de la NBA con 
Los Angeles Lakers. Medalla de oro en 
el Campeonato de Europa 
2009-10. Segundo anillo de la NBA 
con los Lakers
2011-12. Premio J. Walter Kennedy 
al "Mejor Ciudadano de la NBA"
2014-15. Traspaso a los Chicago Bulls
2021-22. Fichaje por el FC Barcelona
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L'alumnat dels instituts Marianao i Camps 
Blancs, premi a la innovació tecnològica 
En el marc de la convocatòria 2019-
2020 del Pla de Mesures per la In-
novació a l'FP que promouen l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i BCN 
Formació Professional, van estar se-
leccionats els projectes "Ecodisseny 
per a una cadira de rodes", de l'Institut 
Marianao, i "Robòtica, alumnes que 
ensenyen a alumnes de Primària", 
de l'Institut Camps Blancs. Les dues 
iniciatives, dotades amb 1.800 euros, 
per a l'adquisició de material, van ser 
valorades a la convocatòria per la 
seva creativitat i innovació.

Cadira de rodes i robòtica
En el primer projecte, l'alumnat del 

cicle formatiu de Disseny en fabrica-
ció mecànica  de l'Institut Marianao 
ha de dissenyar una cadira de rodes 
motoritzada, per a edat infantil, i es-
tudiar la viabilitat per a la seva cons-
trucció en una impressora 3D, amb 
materials renovables, i el possible 
llançament del producte. 

Per la seva banda l'alumnat del 
cicle formatiu mitjà d'Instal·lacions 
de Telecomunicacions de l'Institut 
Camps Blancs va preparar un projec-
te formatiu de robòtica, adreçat a 6è 
de Primària de l'escola Montbaig, per 
facilitar la fabricació i programació 
de robots utilitzant la tècnica dels 
Lego Mindstorms.

Els Diables de Casablanca, 
Premi Best 2020 
La colla dels Diables de 
Casablanca ha estat una de les 
dotze entitats finalistes dels 
Premis Best a la setena edició 
del Festivitas Bestiarium, 
iniciativa promoguda per 
l'Agrupació del Bestiari Festiu 
i Popular de Catalunya. El 
reconeixement valora la 
tasca de l'entitat durant el 
confinament i el fet de mantenir 
viu l'esperit de la cultura 
popular. Els guardons es van 
lliurar al Vendrell, al desembre, 
en un acte telemàtic amb el 
cuiner Marc Ribas com a nou 
ambaixador del Bestiari. 

Anglès, a l'aire lliure
L'acadèmia d'angles de Sant Boi 
Talk Idiomes ha començat a fer 
activitats presencials d'anglès 
a l'aire lliure, en grups reduïts, 
adreçades al seu alumnat més 
petit. Es tracta de gaudir d'una 
estona practicant l'idioma d'una 
manera divertida, utilitzant jocs, 
balls i música. Aquesta iniciativa 
engrescadora vol complementar 
les classes en format virtual 
que realitza el centre en aquest 
temps de pandèmia. L'activitat 
compta amb totes les mesures de 
seguretat.

L'Institut 
Camps 
Blancs, 
compromès 
amb la salut 
mental

L'Institut Camps Blancs ha participat 
en la primera edició del projecte For-
te (Formació Teòrica i Experimental). 
Es tracta d'una iniciativa formativa 
promoguda per la Fundació Orienta 
de Sant Boi, adreçada a professors de 
secundària, que té com a objectiu la 
millora de la gestió a les aules i la 
relació amb l'alumnat. 

El món adolescent
Forte pretén ajudar i enfortir el pro-
fessorat i ajudar el món de la docèn-
cia a desenvolupar programes per 
mitjà d'una formació teòrica i també 

experimental. Al llarg de 40 hores de 
formació, es van tractar temes rela-
cionats amb el món de les emocions i  
la manera d'entendre i viure la vida a 
l'edat adolescent. 

La Fundació Orienta fa anys que 
treballa amb aquest centre educa-
tiu al voltant de la salut mental de 
l'etapa adolescent, un moment vital 
sovint complex. Aquesta primera edi-
ció del projecte Forte és un pas més 
en la col·laboració que mantenen.
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Amb la primavera, arriben noves 
propostes culturals a la ciutat 
La cultura es va reactivant a Sant Boi. Els 
santboians Riu, per exemple, presenten el 
diumenge 21 de març als jardins de Can 
Castells la proposta familiar Riuet, un viat-
ge ple d'històries que permetrà a la canalla 
descobrir la música d'arrel. 

Kràmpack, a Can Massallera
L'obra Kràmpack (diumenge 28, 19 ho-
res) donarà inici a la temporada teatral. 
La comèdia escrita fa 25 anys per l'actor i 
humorista Jordi Sánchez, i aquest cop pro-
duïda per Forty Entertainment, narra la 
història d'un grup de joves (foto) que han 
decidit compartir pis, però tot no serà tan 
fàcil com esperaven. 
                             Entrades: entrapolis.com

Exposició sobre l'aigua, a CCCA
L'activitat cultural també es reprèn a Can 
Castells Centre d'Art (CCCA). Des del 22 de 
març es podrà visitar l'exposició d'art con-
temporani Aigua, amb obres d'artistes locals, 
nacionals i internacionals i peces fetes per 
infants de les escoles de Sant Boi. 

El Museu de Sant Boi 
celebra el 10è aniversari
Aquest mes de març fa una dècada de 
l'obertura del Museu de Sant Boi a l'espai 
de Can Barraquer. 

Programació especial
Amb motiu de la celebració, el museu té 
prevista una programació d'activitats, vi-
sites, itineraris i exposicions als diferents 
espais museístics. Una de les primeres que 
s'han programat és un cicle de conferències 
virtuals, que s'inicia amb "Termes romanes: 
difusió i visió des del segle XXI", a càrrec 
de Josep Maria Solias, doctor en Història 
Antiga i Arqueologia per la UB. Tindrà lloc 
el dijous 25 de març, a les 19 hores, amb 
inscripció prèvia. 

L'edifici
La seu principal, Can Barraquer, està situat 
al mig del nucli històric de la ciutat (c/Pont, 
7), molt a prop de les Termes Romanes i 
Can Torrents, antiga casa pairal construïda 
sobre murs romans i actual seu de l’Arxiu 
Històric Municipal. Els inicis del treball mu-
seístic a Sant Boi van començar a l'espai 
de Can Torrents l'any 1998, durant aques-

ta etapa s'oferien exposicions temporals 
i activitats diverses relacionades amb les 
exposicions. L'obertura de Can Barraquer, 
on va viure Rafael Casanova, va suposar 
un salt qualitatiu molt important, ja que 
l'edifici va esdevenir seu central del Museu 
de Sant Boi. 

El nou espai va permetre la recuperació 
i difusió de patrimoni cultural i històric de 
la ciutat. La reconstrucció del museu es va 
dur a terme respectant els elements arqui-
tectònics externs de la façana, però se'n 
va modificar l'interior per adaptar-lo a les 
necessitats d'un museu modern i funcional. 

Exposicions 
Des de la seva obertura el març del 2011, 
compta amb dues exposicions permanents: 
“Sant Boi, espai i temps”, un recorregut his-
tòric des de l’època ibera fins als nostres 
dies, i “Rafael Casanova i el seu temps”, un 
monogràfic sobre la figura de l’heroi de Ca-
talunya i el context històric, del Sant Boi de 
principis i mitjans del segle XVIII.

El Museu ha acollit exposicions temporals 
de producció pròpia o en col·laboració amb 

altres institucions. Alguns exemples de les 
exposicions temporals més destacades que 
s'han pogut visitar al museu són: "La Dona 
a la Prehistòria", "Tresors amagats del Mu-
seu de Sant Boi" i "El nom de Sant Boi".

El Museu de  
Sant Boi és un  
espai modern, 

funcional i 
interactiu  

Día de Andalucía 2021
La Coordinadora d'Entitats Andaluses de Sant Boi va cele-
brar el 28 de febrer el Día de Andalucía amb una ponència  
de l'artista Pau Mármol titulada "Lorca, andaluz universal 
y su relación con Catalunya”. La celebració va tenir lloc a 
la terrassa del Museu de Sant Boi i va incloure la interpre-
tació de l’himne andalús, a càrrec de David Coronel amb 
l'acompanyament de Miranda Fernández al piano, i d'Els Se-
gadors, l'himne nacional de Catalunya. La commemoració va 
comptar amb la presència de l'alcaldessa, Lluïsa Moret., que 
va destacar l'aportació de les entitats andaluses de Sant Boi 
a la cultura popular local i el seu treball als barris.
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Arribem de nou al 8 de març on reivindiquem 
els drets de les dones i fem evidents les per-
sistents desigualtats de gènere. Aquesta ma-
nifestació com bé sabeu no és ni puntual ni 
temporal, és contínua i persistent tots els dies 
de l’any.

Fa tot just un any les societats del món es 
van veure immerses en una crisi sanitària i hu-
manitària, fet que ens ha fet valorar moltes 
coses que fins ara passaven desapercebudes. 
Les cures han estat una peça clau i essencial 
tot aquest temps fer front a la situació d’emer-
gència, i sabeu què? Aquest sistema és sostin-
gut de forma molt majoritària per les dones, 
tant de manera remunerada com per les tas-
ques naturalitzades en l’àmbit de la llar i a nivell 
comunitari, realitzades amb sobrecàrregues o 
externalitzades en condicions precàries.

Ens trobem mancances provocades per la 
pandèmia no només pel marc sanitari, sinó 
per l’impacte en els drets laborals, socials i ci-
vils amb un gran nombre de dones que es ve-
uen afectades per l’atur o en situacions d’ER-
TO i per les retallades de salaris que han creat 
un augment important de la pobresa.

Darrerament, s’ha fet evident amb més inten-
sitat l’existència de violències en l’àmbit laboral, 
familiar i de la parella a través de diferents ma-
nifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la.

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets 
de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir 
contribuint a una societat més justa i igualità-
ria que faci de la República Catalana una Repú-
blica Feminista de dones i homes lliures.

N Les cures 
en temps de pandèmia

La escritora judío-alemana Hannah Arendt ya 
advertía en su libro Eichmann en Jerusalén de los 
peligros que supone no dar importancia a actos 
cometidos por gente aparentemente normal 
pero que siguen en ocasiones un patrón de obe-
diencia emanada del poder o de personas de re-
levancia pública.

Estos días observamos atónitos en la televisión 
y redes sociales las sucesivas jornadas de violen-
cia callejera en la ciudad de Barcelona, ciudad no 
elegida al azar, al ser capital de la reivindicación 
del proceso separatista, que ya tuvo sus días 
negros tiempo atrás. El nivel de violencia llegó 
hasta el punto de intentar matar a agentes de 
la Guardia Urbana quemando el vehículo policial 
donde se hallaban, y afortunadamente no les 
pasó nada. 

En el pleno de febrero, PODEMOS Sant Boi pre-
sentó una moción en favor del indulto al violento 
Pablo Hasel, en el que se inspiran los violentos 
de Barcelona. Dicha moción fue votada a favor 
de todos los grupos, incluido el PARTIDO SOCIA-
LISTA de Sant Boi, con excepción del Grupo de 
Ciutadans, que votamos en contra, con las dos 
manos. Pudieron elegir qué votar, porque como 
decía Arendt, la elección moral sigue siendo li-
bre. Y eligieron votar a favor de banalizar el mal.

Primero fueron los separatistas, ahora la iz-
quierda radical, todos ellos presumen de señalar 
a ultras sin atender a su propia condición. Suya 
es la calle ardiendo, de personas heridas y mobi-
liario y comercios destruidos. No les compremos 
su marco mental de violencia, flaco favor le hare-
mos a la convivencia.

N La banalización del mal

E

Sensi Domínguez
regidora

N 'No existe la mujer que no 
trabaja, solo hay mujeres a 
las que no se las remunera'

l confinamiento y la nueva normalidad tienen 
a las mujeres agotadas y estresadas las estadís-
ticas demuestran que las mujeres están sopor-
tando la mayor parte de la carga de las tareas 
domésticas.

El resultado del estudio ¿Quién se encarga de 
las tareas domésticas en el hogar? demuestra 
que «A pesar de un pequeño aumento en la 
participación de los hombres, ellas siguen sien-
do las principales responsables de la limpieza 
de la casa, la comida, la colada, y el cuidado de 
los hijos» 

El trabajo en el hogar sigue invisibilizado y 
considerado como un espacio accesorio e irre-
levante donde los cuidados son considerados 
una cuestión de afecto (te cuido porque te 
quiero) y no es casual esta idea que nos infun-
de el capitalismo al alejarlo de cualquier inter-
cambio mercantil o de derecho.

También cuando el trabajo es remunerado las 
mujeres cobran una media del 23% menos que 
nuestros compañeros por hacer el mismo traba-
jo y remunerado o no nuestras pensiones y pres-
taciones serán mucho mas bajas, así que no sor-
prenderá que la pobreza tenga rostro de mujer. 

La conciliación sigue siendo la gran asigna-
tura pendiente en las empresas, poner en el 
centro a las personas  y conjugar la conciliación 
con la producción.

Debemos reconocer obligatoriamente nues-
tra dependencia , y no olvidar, reconocer y 
compensar  los trabajos del cuidado, que son 
el "motor oculto" que mantiene en funciona-
miento economías, empresas y sociedades.

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

facebook.com/esquerra.santboi

Andrea Martínez
regidora

Lluís Tejedor
regidor

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

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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Serien finals dels 90 quan en una sessió de 
l'assignatura d'ètica i valors al meu institut 
ens van preguntar quina era la nostra dona 
referent; la pregunta buscava posar en va-
lor dones que ens haguessin marcat des dels 
àmbits personal, artístic o històric. No vaig 
dubtar ni un moment i vaig explicar a la res-
ta de la classe perquè les meves àvies eren 
les meves referents: no coneixia dones més 
valentes, abnegades i lluitadores que elles. 
Dones que van deixar enrere les seves llars 
per superar les difícils condicions de vida als 
seus pobles natals, a Extremadura i Castilla la 
Mancha. Des de l'amor, van saber construir 
un futur pels seus fills i filles fonamentat en el 
principi de la igualtat d'oportunitats. 

Recordo que sempre posaven en valor les 
bones persones que havien trobat a la seva 
arribada a Catalunya; persones que van fer 
possible aquesta segona oportunitat que tot-
hom mereix. Però les coses mai van ser fàcils 
per elles que van dedicar la seva vida sencera 
a fer-se càrrec de les tasques de cura de les 
persones depenents (i no depenents) a càr-
rec seu. 

Aquest 8 de març, cerqueu el nom, la imat-
ge i les paraules de les vostres dones refe-
rents. Les meves, com diria la poetessa portu-
guesa María Velho da Costa, són aquelles que 
"encienden la lumbre, cortan el pan (...) pican 
cebollas y pelan patatas (...) friegan el suelo 
de rodillas (...) remiendan medias y pantalo-
nes (...) lavan las sábanas y las camisas que 
han de sudarse otra vez (...)". Per a totes elles, 
heroïnes invisibles, el meu reconeixement i el 
meu record. 

N Les meves referents

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

Alba Martínez
regidora

E stava veient les notícies sobre els recents al-
darulls a Barcelona i vaig reflexionar sobre la ne-
cessitat de complir. És veritat que les protestes 
van més enllà de la detenció i empresonament 
de Pablo Hasel i que això probablement ha estat 
l'espurna per encendre la foguera, ara bé, en tot 
cas això es relaciona amb la necessitat de complir 
i amb les conseqüències d'incomplir.

En política es fan massa sovint promeses bui-
des, qui les fa ja les fa pensant d'entrada que el 
compliment d'això com a molt és relatiu i ràpida-
ment les passa o al sac del "llarg termini" o al sac 
del "ja veurem" o, el que és pitjor, al de les coses 
que es diuen per dir i que solen ser mentida.

Això es fa amb els electors però també en els 
pactes entre els mateixos partits. Tornem al cas 
del Pablo Hasel, quant temps fa que els partits en 
el govern de l'Estat -el meu, Podemos, i el PSOE- 
van dir que farien la reforma del Codi Penal i de-
rogarien la "Llei mordassa"? Si no fos delicte l'in-
juria a la Corona o tan fàcil d'aplicar l'enaltiment 
del terrorisme hauria entrat Hasel a la presó? Tin-
dríem aleshores aquesta espurna per atiar la fo-
guera? Les respostes són clarament un "no", per 
tant aquí tenim una de les conseqüències de no 
complir les promeses.

Hi han més promeses incomplides, les de taules 
de diàleg que no es reuneixen i no dialoguen, les 
fetes en pactes entre partits que després es diu 
"era broma" o poc menys -segurament les perso-
nes que no poden pagar el lloguer d'un habitat-
ge a preus desorbitats no s'estimen tant el lliure 
i desregulat mercat ni això de la "col·laboració 
publicoprivada"-, entre d'altres, lamentablement 
exemples tenim bastants. Complir les promeses 
és una necessitat i "dimitir" no és un nom rus.

N La necessitat de complir

Jorge Romero
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi, facebook.com/
PodemSantBoi | eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 

instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

   a S. Boi de los 84.000 habitantes tiene desde 
2013 un censo con más de 2000 mujeres que 
hombres y es posible que estas cifras por el CO-
VID se modifiquen al alza, por nuestra biología, 
en las tablas de longevidad.
Tenemos ya una segunda alcaldesa y consisto-
rios equilibrados, también más empleos .
La progresión de la mujer debe ser apoyada en 
toda su vida, con formación continua liberado-
ra que ahora en el ámbito local, es insuficiente.
Al igual que la autonomía económica, que las 
mujeres no alcanzan. Por tener un 24% de paro 
y un 25% de nuevos pobres en el Bco. de Ali-
mentos y niños con insuficiencia proteínica y 
fracaso escolar; 
Ello perjudica a la mujer, víctima de las deudas y 
el malestar doméstico. El reanimar la economía 
real es básico para la paz familiar. Liberemos el 
cuartel con la ministra Robles la 3ª ministra de 
Defensa, la alcaldesa y la diputada Guerra y que 
Lisístrata las ayude.
Se cierran aulas por falta de niños, las apunta-
lan extranjeros y en ellos el modelo de  Najat-el 
Hachmi una líder joven progresista y laica, no 
prevalece. Sigue la pandemia, y la decisión de 
la ministra Darias es la adecuada para asegurar 
el alivio.
La tasa de positivos local – es de 235,50 – no 
nos expongamos; que  el maltrato se incremen-
ta con los confinamientos, los ERTES y la con-
fusión ante el hecho de celebrar o postponer 
el 8-M. Hay dos líneas en el mundo feminista, 
la línea de progresión continua y otra más que-
brada.
 Y preparemos el brazo para vacunarnos,  por-
que ya somos más.

N 2000 más

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

L
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Mascaretes transparents 
El Ministeri de Consum ha aprovat una nova 
regulació per a les mascaretes higièniques 
transparents que faciliten la comunicació a 
les persones amb discapacitat auditiva. Les 
mascaretes transparents certificades permeten 
llegir nítidament els llavis, que la veu no es 
distorsioni o arribi a volum massa baix i que la 
superfície transparent no s'enteli. 
Informació: bit.ly/mascaretestransparents
 

Un carnet molt 'gran'  
Amb el Carnet de la Gent Gran, anar al cine té 
descompte. Els dijous no festius l'entrada als 
Cinemes Can Castellet val 2 euros i les primeres 
sessions dels dimecres i divendres, 4,20 euros. 
A més, el carnet dona dret a promocions i 
descomptes a botigues, espectacles i alguns 
poliesportius de la ciutat. 
Per obtenir el Carnet de la Gent Gran:   
a www.santboi.cat, a l'OMAP i als casals 
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Cursos per a joves 
Des del dia 22, oberta la inscripció de cursos 
on line gratuïts per a persones joves de la 
ciutat: Gestió de les emocions (de 6 d'abril a 6 
de maig), Cuina per emportar (de 14 d'abril a 
26 de maig) i Fotoexpressió (d'11 de maig a 11 
de juny). 
Informació i inscripció: bit.ly/cursosjoves i 
juventut.cat. Gratuïts amb el Carnet Jove
 
Servei d'orientació juvenil 
Puc més és un servei orientador, formatiu i 
d'acompanyament socioeducatiu per ajudar 
les persones joves, entre 16 i 24 anys, de Sant 
Boi a poder orientar el seu camí professional 
i personal. Va destinat a joves que han fet un 
procés de ruptura, bloqueig o abandonament 
del sistema educatiu postobligatori. 
Informació: Factoria Jove de Can Massallera 
(Mallorca, 30), telèfon 93 652 98 43,  
whatsapp 673 036 495, pucmes@gmail.com i 
@pucmes

Assessorament jurídic gratuït. L'Ajuntament disposa d'aquest servei per acompanyar persones que necessiten 
fer tràmits relacionats amb la seva situació laboral o amb subsidis i prestacions gestionats per altres organismes públics, com el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) o la Seguretat Social. L'atenció és a càrrec de 
personal tècnic especialitzat contractat a través d'un programa d'ocupació de la Diputació de Barcelona. Cal cita prèvia.
Ubicació: edifici Sant Boi Centreserveis (ctra. Sta. Creu de Calafell, 33)
Informació i cita prèvia: al telèfon 93 635 12 46 i al formulari del web bit.ly/servei_juridic

Inserció laboral
Programa d'acompanyament a la 
inserció laboral UBICA'T, per a persones 
aturades. Orientació individual i en grup 
per dissenyar un pla de recerca de feina i 
conèixer les oportunitats laborals.
Informació: cvilaseca@santboi.cat  i 
jcerezo@santboi.cat
 

Formació ocupacional
Cursos gratuïts per a persones aturades 
inscrites a l'Oficina de Treball de la 
Generalitat: Gestió de trucades de 
teleassistència i Organització i gestió 
de magatzem (març) i Accions bàsiques 
davant de la Covid-19 en turisme i 
hostaleria (abril).
Informació i inscripció:  
ocupacioiempresa.santboi.cat.

Tauler 
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Casals d'estiu municipals 
Del 6 al 13 d'abril estarà 
oberta la preinscripció als 
casals d'estiu municipals per 
a nens i nenes de P3 a 6è de 
Primària i ESO. Els casals es 
desenvoluparan per quinzenes 
al llarg dels mesos de juliol i 
agost.    Amb els formularis rebuts, es farà un 
sorteig entre les persones aspirants. 
Per fer la preinscripció: santboi.cat  
Més informació: OMAP, telèfon 93 654 82 23 
i 93 635 12 12 
 
Gaudir del Parc Agrari 
El Parc Agrari del Baix Llobregat és una àrea 
especialitzada en producte 
agrícola, un espai de feina 
diària. Però també és un entorn 
de vida i salut per gaudir de 
la natura i el passeig amb un 
seguit de condicions. 
Per passejar o córrer:   
doneu preferència als vehicles agrícoles 
i respecteu els senyals i les mesures de 
contenció de la pandèmia  
Anar amb bici:  circuleu pels camins marcats, 
porteu casc i elements reflectants i no 
utilitzeu auriculars. Poseu-vos en filera per 
facilitar els avançaments

Atenció directa a la ciutadania, petites empreses i comerços per 
gestionar ajudes del Pla de xoc municipal per a la reactivació social 
i econòmica i facilitar informació i assessorament d'ajudes d'altres 
administracions derivades de l’impacte de la Covid-19. 
Oficina Reactivem: 93 6548222 (dl. a dv., de 9 a 14 h, i dl. i dt., de 16 a 
18 h) i reactivem@santboi.cat

 
 
 
Ajuts per a la rehabilitació 
d'habitatges 
Segueix oberta la nova convocatòria 
d'ajudes de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) per a la rehabilitació 
d’habitatges als municipis del seu 
àmbit, en el qual està inclòs Sant Boi. 
És important saber que per poder 
demanar-les les obres no han d’haver 
començat.  
Es poden demanar subvencions a la 
millora o obtenció de les condicions 
d'habitabilitat i per millorar les 
instal·lacions de l’interior de l’habitatge 
(xarxes d’aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions...). També, per a 
millores energètiques i de sostenibilitat 
(finestres i tancament d’exteriors, 
substitució de lluminàries per sistemes 
LED i instal·lació de punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics). Així mateix, 
les subvencions també recolliran les 
adaptacions relatives a l’accessibilitat 
i la mobilitat de l’habitatge (aparells 
elevadors, canvi de banyera per dutxa, 
adequació de portes interiors...). 
El termini per presentar la 
documentació a la convocatòria per 
demanar aquestes ajudes a l'habitatge 
s'allargarà fins al 31 de desembre 
d'enguany. Així i tot, es podrà tancar 
amb anterioritat a aquesta data en 
cas que quedi exhaurida la partida 
pressupostària prevista.  
Informació: al web municipal www.
santboi.cat/tramits, a l'Oficina Local de 
l'Habitatge  
(olhsantboi@
santboi. cat i 
93 635 12 23,  
de 9.30 a 14 h) 
i  també al web 
de l'AMB bit.ly/
habitatgesamb

TELÈFONS D’ATENCIÓ
A LA CIUTADANIA 

Oficina Municipal
d'Atenció a les Persones
(OMAP)
De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
Els divendres i vigílies de festiu de 9 a 14 h
Amb cita prèvia
93 654 82 23
93 635 12 12
Informació general
93 635 12 00, de 8 a 21 h

Oficina Reactivem Sant Boi
Informació, orientació i tramitació d'ajuts a 
persones, comerços i empreses.
93 654 82 22
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns i dimarts, de 16 a 18 h

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

Serveis Socials
Consultes 'online': serveissocials@santboi.cat

Servei de Primera Acollida
Atenció telefònica i presencial, amb cita prèvia
Cal Ninyo: 93 635 12 20 i 93 635 12 00 ext. 363
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
De dilluns a dijous, de 16 a 19  h

Voluntariat social
voluntariatsocial@santboi.cat

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

Violència masclista
900 900 120

Policia Local: 93 640 01 23 i 092

Mossos d'Esquadra: 93 567 58 45

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

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