
    

  
 

Octubre 2016 viureSant Boi

Sant Boi renova la recollida selectiva 

La ubicació dels contenidors 
és una simulació només per 

a la fotografia 

Per una ciutat més neta i Una Diada per a la història 25 anys de jazz a Sant Boi Habitatges buits 
sostenible. Nova etapa en La ciutat va commemorar Figures de prestigi L’Ajuntament obre expedient 
el sistema de recollida de el 40è aniversari de l’Onze de internacional, a la 25a edició a entitats bancàries que 
residus | pàg. 1-9 Setembre de 1976 | pàg. 10 de la Mostra de Jazz | pàg. 12 mantenen pisos buits | pàg. 14 
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Un servei 
-innovador 
-més proper 
-adaptat a tothom 
-transparent 
-responsabilitat de tots 

Nova etapa en la recollida selectiva 
de residus a la ciutat 
NL’Ajuntament treballa per la millora contínua de l’espai públic i la sostenibilitat 

Entre el 3 d’octubre i el 30 de novembre 
es canviaran tots els contenidors del nucli 
urbà per nous contenidors de recollida bi
lateral i, el mes de gener vinent, els dels 
barris de muntanya. 

La recollida es farà amb 5 nous camions 
que, a partir de mitjans de l’any 2017, por
taran incorporat un sistema de localització, 
identificació i pesatge dels contenidors. 

Per tal d’augmentar la ràtio de recollida 
selectiva actual (27%), que està molt per 
sota de la mitjana catalana i del que esta
bleix la normativa europea (50%), les àrees 
que tenen 5 contenidors s’incrementen 
molt (passant del 50% actual al 75%). 
Aquest canvi possibilitarà que tots els veïns 
i veïnes tinguin contenidors de recollida se
lectiva a menys de 75 metres de casa. 

A més, aquests contenidors també tin
dran més capacitat, especialment el de ma-

El primer gran canvi tèria orgànica, que passarà de 240 litres a 
de la nova etapa 1.800 litres. 
serà la implantació Aquests nous mitjans facilitaran a partir 
d’un sistema de d’ara que puguem complir amb el deure de 
recollida bilateral. separar les deixalles que generem als nos-

tres domicilis. 

Canvi en la recollida de trastos vells 
Coincidint amb el desplegament de la re
collida bilateral, es canvia també la recolli
da de mobles i trastos vells. A partir del 3 
d’octubre vinent passarà a fer-se un dia per 
setmana segons la zona de Sant Boi de què 
es tracti. 
Amb aquesta modificació que comporta la 

inversió més important prevista per l’actual 
govern municipal, uns 5,2 milions d’euros 
-4 dels quals, finançats per la Diputació de 
Barcelona-, s’inicia aquesta etapa de reno-
vació en la recollida selectiva de residus. 

L’inici d’una nova etapa 
La nova etapa respon a un llarg procés de 
reflexió que ha permès analitzar les man
cances i necessitats de Sant Boi en aquest 
àmbit i determinar el que calia fer per in
tentar resoldre-les. Tant la diagnosi com 
les accions que s’han de dur a terme, de les 
quals el canvi de la recollida bilateral i dels 
voluminosos són les primeres, es recullen 
en el nou Pla director de la recollida selec
tiva de residus 2015-20. 

En paral·lel, l’Ajuntament prepara un Pla de 
millora de l’espai públic per abordar a fons 
tots els aspectes relacionats amb la neteja 
de la ciutat, incloses actuacions específiques 
contra la presència d’excrements animals. 
Comença, doncs, una fase de canvis i mi-

llora contínua de l’espai públic que reque
rirà de la coresponsabilitat de la ciutadania. 

sbrenova.cat, santboi.cat 

Viure SanViure Sant Boit Boi
 
NN octubreoctubre 1616
 

33
 



Viure Sant Boi 
N octubre 16 

4 
 

       
 

    

    
        

      

 

       

 
 

  

 
 

 
  

 
 

 
 

15 preguntes sobre la renovació 
NLa ciutat tindrà a partir d’ara un sistema unificat de recollida més net i més còmode 

1 Què és SB Renova? 
SB Renova és la imatge del canvi i la 
millora contínua en la neteja i la recollida 
selectiva de Sant Boi. Un repte col·lectiu 
que ens ha de permetre gaudir d’un espai 
públic de qualitat i saludable, del que ens 
sentim orgullosos i orgulloses. Durant 
els pròxims mesos, l’Ajuntament posarà 
al nostre abast nous serveis, nous punts 
d’informació, nous equips i noves eines, 
però és absolutament imprescindible que 
els veïns i les veïnes en fem un bon ús i que 
ens hi impliquem al màxim perquè entre 
tots i totes puguem donar un tomb total a 
la situació actual. Els primers canvis ja són 
aquí. Apunta’t a la renovació! 

2 D’on venen aquests primers canvis? 
D’un llarg període de reflexió que 
hem fet en el marc del Pla director de 
recollida selectiva de residus, en el qual 
hem pogut: analitzar totes les queixes 
de la ciutadania i conèixer les principals 
causes que les generaven; saber que 

El Pla director 
de la recollida 
selectiva 
de residus 
orientarà les 
actuacions dels 
propers anys 
després d’un 
procés de 
participació 
ciutadana 

el nostre municipi té una de les pitjors 
ràtios de recollida selectiva de Catalunya 
i que si no modifiquem aquesta situació 
hauríem d’assumir fortes penalitzacions 
econòmiques; constatar que el parc de 
vehicles i el parc mòbil actual necessiten 
una profunda renovació; determinar quin 
era el sistema de recollida més adient per 
a Sant Boi, quina necessitat teníem de 
contenidors de recollida selectiva i com 
havien de ser aquests contenidors per 
facilitar l’ús per part de la ciutadania, i 
quins serveis calia modificar. 

3 Quines novetats veurem ara 
i per què s’apliquen? 
Hi haurà 5 camions i 1.700 contenidors 
nous del sistema de recollida bilateral, que 
substituiran els més de 1.500 contenidors 
actuals. La substitució està prevista entre 
els mesos d’octubre i novembre. A més, a 
partir del dia 3 d’octubre  els mobles i trastos 
vells els haurem de deixar al costat de la 
porta del nostre edifici, el dia de la setmana 

que correspongui a la zona on vivim. Els 
canvis es fan perquè la gran majoria de 
camions i contenidors són força antics, 
no estan en bones condicions i tenen un 
cost elevat de manteniment i reparacions 
i perquè l’existència de diversos sistemes 
alhora és poc eficient. Perquè Sant Boi és 
a la cua dels municipis metropolitans en 
els índexs de recollida selectiva. I també 
perquè el cost de la gestió de residus serà 
cada vegada més alt si la ciutat no millora 
les seves xifres (per cada tona que vagi a 
l’abocador, l’any 2020 pagarem el doble 
que ara). Ha arribat el moment de fer una 
nova inversió i apostar per un nou model 
de recollida que doni millor servei, aporti 
beneficis ambientals i n’optimitzi el cost. El 
sistema escollit és el de recollida bilateral. 

4 Què vol dir recollida bilateral? 
Els nous contenidors es poden col·locar en 
qualsevol dels dos costats del carrer i els 
camions els poden buidar tant per l’esquerra 
com per la dreta. Per això s’anomena 
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recollida bilateral. Aquesta sistema facilita 
que es puguin escollir millor les ubicacions 
dels contenidors. A més, com que es 
buidaran per sota aixecant-los del terra, el 
sistema serà més net, perquè no quedaran 
residus a la boca del contenidor. 

5 Com són els nous contenidors? 
Són metàl·lics i, per tant més resistents als 
actes vandàlics i a la propagació del foc. 
Són grisos amb tapes de diferents colors per 
identificar quins tipus de residus hi van. A la 
majoría de les àrees de recollida es podran 
dipositar deixalles de les cinc fraccions de 
residus: matèria orgànica, envasos, vidre, 
paper-cartró i resta. Els contenidors seran 
més còmodes i fàcils d’utilitzar i estaran 
adaptats a les persones amb problemes de 
mobilitat i de visió. Tot i que tindran més 
capacitat, ocuparan menys espai a la via 
pública. 

6 Quins criteris s’han fet servir per 
decidir la ubicació dels contenidors? 
Els criteris han sigut bàsicament quatre: 
1) La distància màxima entre un domicili 
i els contenidors de selectiva més 
propers serà de 75 metres; 2) no hi haurà 
contenidors al costat de fanals, bústies, 
aparcaments de bicicletes i altres elements 

obstaculitzadors; 3) tampoc no n’hi haurà 
en llocs on les voreres facin menys de dos 
metres (amb excepcions molt puntuals) 
ni, en general, davant de portes d’escoles, 
comerços, bars, restaurants i terrasses; 4) 
la seguretat ha sigut un criteri fonamental: 
s’evitarà minvar la visibilitat en les sortides 
de pàrquings i guals i en els pasos de 
vianants; en la majoria dels casos, els 
contenidors estaran alineats amb el carril 
d’estacionament. Les ubicacions dels 
contenidors s’han consensuat amb reunions 
participatives als barris. 

7 Els nous camions, com són? 
Els cinc nous camions que començaran 
a prestar servei a l’octubre són més 
sostenibles que els de la flota actual perquè 
funcionen amb gas natural comprimit 
(GNC). Faran menys soroll a l’hora de 
buidar els contenidors i portaran incorporat 
equipament intel·ligent i una imatge 
renovada amb els elements gràfics de la 
campanya SB Renova. Com que són nous, 
les despeses de manteniment minvaran. 

8 Hi haurà millores tecnològiques? 
A meitat de 2017 s’incorporaran instruments 
de gestió per facilitar la localització 
permanent de la flota, controlar millor 

els recorreguts i les freqüències de pas 
dels camions, racionalitzar les operacions 
de buidatge, neteja i manteniment dels 
contenidors i aconseguir, en definitiva, 
una organització dels serveis de recollida 
orientada a la millora contínua. A la pàgina 
web www.sbrenova.cat es podrà seguir 
ara el desplegament del nou sistema de 
recollida i, en una fase més avançada, tenir 
informació exhaustiva i actualitzada sobre 
la recollida de residus i la neteja a Sant 
Boi. L’Ajuntament vol compartir aquesta 
informació amb la màxima transparència. 

9 Què passarà amb els 
contenidors soterrats? 
S’ha analitzat aquest tema i s’ha decidit 
suprimir-los perquè la recollida es pugui fer 
de la mateixa manera a tot Sant Boi. Mantenir 
els contenidors soterrats representava o bé 
una gran inversió per adaptar-los al nou 
sistema o bé un encariment del servei, ja 
que calia mantenir més tipus de vehicles 
de recollida. En el lloc dels contenidors 
soterrats es posaran nous contenidors de 
recollida bilateral que se situaran, en la 
majoria dels casos, en carrers adjacents 
a les ubicacions actuals. Així s’alliberaran 
de contenidors alguns eixos cívics (com la 

(-CONTINUA A LA PÀG. 6-) 

www.sbrenova.cat
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“En un año generamos más de 
250.000 litros de residuos sanitarios 

y 800.000 kg 
de otros tipos. 
Un volumen 
así nos exige 
contar con un 
plan de gestión 
para reducir 
esas cantidades 
y minimizar 
el riesgo de 
contaminación. 

Tenemos un circuito de recogida 
desde cualquier punto del hospital 
y grandes contenedores en la planta 
0. Empresas externas se encargan 
del transporte y desguace.” Esther 
Torres, Parc Sanitari St. Joan Déu 

“Va a ser 
un cambio 
muy grande. 
Tendremos 
maquinaria 
más eficiente 
y con mejor 
tecnología. Y los 
contenedores 
nuevos tienen 
mil ventajas: 

más herméticos, más bonitos, todos 
iguales, mucho más limpios, menos 
espacio ocupado porque estarán 
más juntos...” José Ma García 
López, servicio municipal de 
recogida de residuos’ 

“En casa tenemos un poco de 
jardín y unos 
árboles, así que 
usamos dos 
compostadores 
para la poda 
y las hojas, 
y también 
para restos 
de comida, 
servilletas de 
papel... Lo 

reutilizamos como abono. Se ahorra 
un montón y la tierra lo agradece 
porque es muy natural.” Digna 
García, veïna de Sant Boi 

(-CONTINUA DE LA PÀG. 5-) 

rambla o el carrer de Francesc Macià) i, en 
alguns casos, s’evitaran molèsties per un 
funcionament inadequat. 

10 Com es farà la recollida de mobles 
i trastos vells? 
Sant Boi disposa de diverses deixalleries, 
que són els llocs on cal portar aquest 
tipus de residus. També es poden deixar 
a les botigues on es van comprar (en el 
cas dels electrodomèstics és obligatori). 
Tot i així, l’Ajuntament ofereix un servei 
de recollida de mobles i trastos vells al 
carrer. Aquest servei canvia per complet a 
partir de l’octubre amb una reorganització 
que s’espera que ajudi a tenir una ciutat 
molt més endreçada. Fins ara hi ha havia 
un telèfon per concertar dia i hora, però 
la majoria dels serveis es feien sense avís 
previ. A partir d’ara hi haurà dies fixos de 
recollida en cada barri (vegeu el quadre de 
la pàgina 7). Caldrà deixar el moble o estri 
vell davant de la porta dels edificis al vespre 
(de 20 a 22 h) i la recollida es farà l’endemà 
al matí. Si no es compleixen estrictament 
aquests dies i horaris, l’Ajuntament prendrà 
mesures contra les conductes incíviques 
que es detectin. 

11 Quin serà el telèfon del servei? 
L’Ajuntament posa en marxa un nou servei 
telefònic d’atenció gratuït, amb una àmplia 
cobertura horària i fàcil de recordar. El 
número és el 900 10 88 30. S’hi podrà trucar 
entre les 9.00 i les 21.00 hores, de dilluns 
a divendres. L’objectiu d’aquest servei és 
resoldre dubtes i incidències i atendre 
queixes i suggeriments. Si la resposta no 
pot ser immediata, es canalitzarà a través 
de la bústia d’atenció ciutadana T’Escoltem 
del web municipal. 

12 Com s’informarà sobre els canvis 
durant aquests dos mesos? 
Hi ha en marxa una campanya informativa 
per diferents canals, que inclou la nova 
pàgina web www.sbrenova.cat. Abans que 
es canviïn els contenidors en una zona 
determinada de Sant Boi es repartiran a 
les bústies fulls de l’Ajuntament Informa 
amb informació actualitzada i un mapa 
d’ubicacions. Els primers barris on es 
farà el desplegament són Camps Blancs i 

Calendari 
d’inici del 
desplegament 
per barris: 
Camps Blancs 
3 d’octubre 
Casablanca 
7 d’octubre 
Vinyets i Molí Vell 
11 d’octubre 
Centre-Nucli antic 
21 d’octubre 
Marianao 
3 de novembre 
Cooperativa 
i Molí Nou 
25 de novembre 
Barris de 
muntanya 
Gener 2017 

(dates 
aproximades) 

Casablanca. Des de l’inici del desplegament 
del nou sistema, hi haurà informadors a peu 
de contenidor cada dia de 16.00 a 20.00 
hores en les zones afectades pels canvis 
i també en els llocs més freqüentats de 
cada barri. Distribuiran un díptic i un iman 
de nevera amb el número del Telèfon Net. 
També trobareu informació als casals. 

13 Quin és el cost econòmic de la 
renovació? Com es finançarà? 
La inversió prevista per finançar el canvi 
dels contenidors i la nova maquinària és 
de 5 milions €. L’Ajuntament en pagarà el 
20% (1 milió d’€), perquè la resta (4 milions) 
serà a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
Cal preveure un cost addicional de 200.000 
euros per comprar el software i el sistema 
d’identificació i localització mitjançant GPS. 

14 Com hi participa la ciutadania? 
L’Ajuntament està duent a terme un procés 
de participació ciutadana per explicar les 
raons dels canvis en el sistema de recollida 
selectiva de residus i els criteris d’ubicació 
dels nous contenidors i per rebre opinions 
i propostes per acabar de definir les seves 
decisions amb el màxim consens possible. 
En les darreres setmanes s’han fet sessions 
amb entitats i col·lectius als barris i una 
reunió amb el Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. Aquest és l’inici 
d’un treball participatiu conjunt amb 
diferents col·lectius, entre els quals hi ha 
també les escoles, per promoure un debat 
continu i accions conjuntes. L’objectiu de 
tot aquest treball és buscar la màxima 
implicació amb aquest repte col·lectiu. 

15 Sant Boi té uns bons índexs de 
recollida selectiva? 
No, de fet estem a la cua dels municipis 
metropolitans pel que fa a aquests 
índexs. A dia d’avui menys del 30% dels 
residus generats a la ciutat es recullen per 
separat, quan la normativa europea marca 
com a objectiu per a l’any 2020 recollir
ne selectivament el 50%. L’evolució dels 
darrers anys és, fins i tot, negativa. En el 
futur, la normativa preveu penalitzacions 
per als municipis que no compleixin la 
ràtio legal i bonificacions pels bons índexs 
de recollida selectiva. Cal la implicació de 
tothom per millorar. 

www.sbrenova.cat
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“Tenim 22 avis residint aquí. 
Els residus sanitaris s’han de reciclar 

per normativa. 
Nosaltres no 
en tenim gaire. 
Però també és 
important la 
gestió de la resta 
dels residus 
que generem: 
matèria 
orgànica, cartró, 
plàstics, oli de 

cuina usat... Diferents empreses ens 
fan la recollida.” Esther Díaz-Pinto, 
directora de la Llar d’Avis Blanca 

“Generem molta brossa 
verda que ha d’anar al contenidor 
d’orgànica i el problema és que 

el tenim una 
mica lluny de 
la floristeria. El 
cartró el portem 
a Mercabarna, 
els plàstics, als 
contenidors 
del carrer, 
les safates, al 
Mercat de la 
Flor, i els esprais 

de color i els abrillantadors, a la 
Deixalleria Municipal.” Mònica 
Torrents, Floristeria Torrents 

“La nostra entitat té un pla 
d’ambientalització que inclou la 
recollida selectiva de residus. L’Aula 
Taller de Medi Ambient ofereix a 

joves majors de 
16 anys tallers de 
reparació de bicis 
i ordinadors que 
es desmunten i 
es reaprofiten 
en gran part. 
Les joguines 
que fem servir 
a la Jugateca 
Ambiental són 

de material reciclat i al llarg de 
l’any fem moltes activitats de 
sensibilització ambiental.” 
Esther Roc, Fundació Marianao 
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Nuevo equipo 
de refuerzo 
para tareas de 
jardinería 
Veinte personas de Sant Boi en 
situación de riesgo de exclusión 
social reforzarán durante los 
próximos tres meses el servicio 
de mantenimiento de jardinería 
y zonas verdes. Algunas de sus 
tareas serán la limpieza de 
residuos en áreas ajardinadas, la 
poda de arbustos y otros trabajos 
habituales en el otoño. 

La 
incorporación 
de este equipo 
auxiliar de 
trabajo ha 
sido posible 
gracias al 
programa Sant 
Boi Inserta, 

cuyo objetivo es la integración 
laboral de personas vulnerables 
(mayores de 45 años en situación 
de paro de larga duración, 
principalmente) derivadas 
desde los Servicios Sociales 
Municipales. Los participantes 
han realizado en septiembre una 
formación de tres semanas que 
combinaba contenidos específicos 
de jardinería con formación 
instrumental (búsqueda de 
trabajo, habilidades sociales, 
TIC...). Durante el programa, 
recibirán orientación laboral 
y acompañamiento para la 
búsqueda de trabajo. 
Sant Boi Inserta se inscribe 
en el Programa de Proyectos 
Innovadores y Experimentales 
2015-16 y está cofinanciado por el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y el Ayuntamiento (en la 
fotografía, acto de bienvenida al 
nuevo equipo). 

Más inversión 
en vehículos 
y maquinaria 
para la 
limpieza viaria 
La renovación del sistema de recogi
da selectiva de residuos no es la única 
acción prevista por el Ayuntamiento 
para mejorar el espacio público de 
Sant Boi. Desde ahora hasta final de 
año también se llevará a cabo una in
versión global cercana a un millón de 
euros en maquinaria y material móvil 
para la limpieza de la vía pública. La 
flota municipal contará próximamen
te con tres nuevas furgonetas y otras 
tantas barredoras mecánicas. También 
se añadirán equipos específicos para la 
limpieza de grafiti y del alcantarillado. 

Más mecanización 
En conjunto, estas inversiones com
portarán una mayor mecanización del 
trabajo. Además, la utilización de un 
nuevo software de gestión con geo
localización permitirá en el futuro, 
como en el caso de la recogida selec-

Plan de mejora de la calidad
del espacio público 

Tres nuevas barredoras mecánicas se incorporarán a la flota municipal
	

tiva, un mejor control y seguimiento 
de las rutas de servicio y una atención 
a tiempo real de las incidencias. 

El vestuario del personal munici
pal de limpieza incorporará la imagen 
gráfica de la campaña SB Renova para 
acompañar el resto de acciones de 
modernización del servicio. Cuarenta 
personas realizan las tareas de limpie
za viaria en Sant Boi, a las cuales hay 
que sumar en la actualidad otras ocho 
contratadas temporalmente gracias al 
plan de empleo del PMI de Casablanca. 

El Ayuntamiento elabora en la actua
lidad un plan destinado a mejorar la 
calidad general del espacio público 
(zonas ajardinadas, juegos infantiles, 
terrazas de bares y alrededores, ace
ras, excrementos de animales...). 

El gobierno municipal considera 
que para dar respuesta a la demanda 
creciente de la ciudadanía de un Sant 
Boi más limpio y ordenado es necesa
rio acompañar la inversión en equi
pos de limpieza y recogida selectiva 
con otro tipo de medidas. 

Estas medidas incluirían, desde una 
reorganización de la gestión, las tareas 
y los recursos empleados en la limpie

za y mantenimiento de la ciudad, has
ta un esfuerzo de conscienciación para 
promover la corresponsabilidad y un 
comportamiento colectivo más cívico 
y respetuoso con el entorno. 

Equipo de supervisión 
La intención es aprobar y llevar a la 
práctica el plan de mejora a lo largo 
del año 2017. Una de las acciones que 
se barajan es la creación de un equipo 
de supervisión de la calidad del espa
cio público, con especial atención a la 
presencia de excrementos de anima
les en calles, plazas, zonas verdes y 
otros espacios de la población. 



 

 

 
 

 
 

   

  
 

 
  

  

 

 
  

 
 
 

 

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
      

 

 

 
 

  

  
 
 

Millorar l’espai públic, un repte col·lectiu
 
Mejorar el espacio público, un reto colectivo
 

Des del primer dia com a alcaldessa m’he es
forçat per escoltar els ciutadans i les ciutadanes 
a peu de carrer, als barris. En el decurs de moltes 
converses he constatat que la millora de la neteja 
i de l’estat general dels nostres carrers i places és 
una preocupació habitual. També és la meva. 

Treballar per la qualitat de l’espai públic és, per 
això, un dels grans compromisos que hem adop
tat des del govern municipal, i crec que el princi
pal repte que tenim per davant en aquest mandat. 

Aquest mes comencem a acomplir el nostre 
compromís, iniciant el desplegament d’un sistema 
de recollida sel·lectiva renovat de dalt a baix i re
organitzant també la recollida de mobles i trastos 
vells. Amb l’ajuda de la Diputació de Barcelona 
farem una important inversió que ens permetrà 
estrenar contenidors a tota la ciutat i incorporar 
nova maquinària i tecnologia. 

Estic convençuda que aquest esforç per facilitar 
una bona gestió dels residus i aconseguir que cada 
cosa vagi al seu lloc serà un pas ferm i sense mar
xa enrere per tenir una ciutat més neta i endreçada. 

Però no ens quedarem aquí, perquè som cons
cients que és un primer pas, i que caldrà seguir 
treballant. Estem començant a incorporar nova 
maquinària i vehicles de neteja viària i preparem 
un pla de millora de la qualitat de l’espai públic 
que volem posar en marxa l’any vinent. Aborda
rem globalment tots els aspectes relacionats amb 
aquesta qüestió, en especial la problemática dels 
excrements animals. 

No n’hi haurà prou amb l’esforç que puguem fer 
des de l’Ajuntament. Serà absolutament impres
cindible, i treballarem per aconseguir-ho, que tots 
els ciutadans i les ciutadanes ens hi comprome
tem i siguem corresponsables. 

Gràcies per ajudar-nos a fer un Sant Boi millor. 

esde mi primer día como alcaldesa me he esforD
zado por escuchar a los ciudadanos y las ciudadanas 
a pie de calle, en los barrios. En muchas conversa
ciones he constatado que la mejora de la limpieza 
y del estado general de nuestras calles y plazas es 
una preocupación habitual. También es la mía. 

Trabajar por la calidad del espacio público es, por 
tanto, uno de los grandes compromisos que ha Lluïsa Moret i Sabidó, 

alcaldessa adoptado el gobierno municipal, y creo que el princi
pal reto que tenemos por delante en este mandato. 

Este mes empezamos a cumplir nuestro compro
miso, iniciando el depliegue de un sistema de re
cogida selectiva renovado por completo y reorga-

N Ara fem el primer pas 
per gaudir d’una ciutat 
més neta i endreçada. 
És cosa de tots i totes 

N Es el primer paso para 
disfrutar de una ciudad 
más limpia y ordenada. 
Es cosa de todos y todas 

nizando también la recogida de muebles y trastos 
viejos. Con la ayuda de la Diputación de Barcelona 
haremos una importante inversión que nos permiti
rá estrenar contenedores en toda la ciudad e incor
porar nueva maquinaria y tecnología. 

Estoy convencida de que este esfuerzo por facilitar 
una buena gestión de los residuos y conseguir que 
cada cosa vaya a su sitio será un paso firme y sin mar
cha atrás hacia una ciudad más limpia y ordenada. 

Pero no nos quedaremos ahí, porque somos cons
cientes de que es un primer paso, y que habrá que 
seguir trabajando. Estamos empezando a incorpo
rar nueva maquinaria y vehículos de limpieza viaria 
y preparamos un plan de mejora de la calidad del 
espacio público que queremos poner en marcha el 
año que viene. Abordaremos globalmente todos los 
aspectos vinculados con este tema, en especial la 
problemática de los excrementos animales. 
No será suficiente el esfuerzo que podamos ha 

cer desde el Ayuntamiento. Será absolutamente im
prescindible, y trabajaremos para conseguirlo, que 
todos los ciudadanos y ciudadanas nos comprome
tamos y seamos corresponsables. 

Gracias por ayudarnos a hacer un Sant Boi mejor. 
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La diada de Sant Boi va reivindicar 
l’esperit plural i unitari de 1976 
NL’acte va homenatjar l’Assemblea de Catalunya per reconèixer el seu paper integrador 

40è aniversari de la Diada de 1976. La plaça de Catalunya de Sant Boi va acollir l’acte institucional 
convocat per l’Ajuntament de Sant Boi per commemorar el 40è aniversari de la Diada celebrada l’any 1976 
en aquest mateix escenari. Amb el lema ‘Una Diada per a la història’, la trobada va reivindicar l’esperit 
plural i integrador d’aquella massiva concentració. 

Ofrena floral davant la 
tomba de Rafael Casanova 
El matí de l’11 de setembre la ciutat va 
acollir també la tradicional ofrena floral 
davant la tomba de Rafael Casanova 
a l’església de Sant Baldiri. L’acte 
va estar presidit per l’alcaldessa de 
Sant Boi, Lluïsa Moret; la presidenta 
del Parlament de Catalunya, Carme 
Forcadell; i el conseller de Cultura, Santi 
Vila, en representació de la presidència 
de la Generalitat de Catalunya. 

L’acte institucional de la tarda va 
començar amb la hissada de la senyera i 
la interpretació del ‘Cant de la Senyera’ 
a càrrec de la Coral Sant Jordi i diverses 
corals de Sant Boi. Entre el públic 
assistent hi havia familiars d’Oriol 
Martorell, qui havia dirigit la cantada 
l’any 1976. 

L’acte d’aniversari va retre homenatge 
a l’Assemblea de Catalunya. Les 
autoritats van descobrir  una placa 
commemorativa “en reconeixement 
a l’esperit que aquell conjunt de 
forces polítiques, sindicals i socials va 
representar en la defensa dels drets i les 
llibertats del país” (vegeu foto). 
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Sant Boi celebra el Dia Internacional de la Pau
 
Sant Boi ha commemorat, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, el Dia Internaci
onal de la Pau, amb un programa d’activi
tats específic que va incloure una exposició 
de carrer, un concert solidari i una taula ro-
dona. Sant Boi ha dedicat, enguany, el Dia 
Internacional de la Pau a reflexionar sobre 
el procés de pau a Colòmbia i els reptes 
que suposa aquest acord. 

La programació va cloure el dia 21 de 
setembre Can Massallera amb la taula ro-
dona Converses de pau. Aquesta taula, mo
derada per Tono Albareda, vicepresident de 
LaFede.cat i cofundador de la Taula per Co

lòmbia, va comptar amb les aportacions de 
Tica Font, directora de l’Institut Català In
ternacional per la Pau, Lina María González, 
membre de l’Observatori per l’Autonomia i 
els Drets dels Pobles Indígenes a Colòmbia 
i María del Rosario Vásquez, membre de Co
lòmbia en Pau. 

Exposició a la plaça de Catalunya 
A la plaça de Catalunya es va poder veu
re l’exposició de carrer Living on the Edge, 
produïda per l’Institut Català Internacio
nal per la Pau.  Els fotoperiodistes Marco 
Ansaloni i Angelo Attanasio plantejaven, 

El programa Suport a l’Estudi

millora el resultat acadèmic
 
El programa Suport a l’Estudi, impulsat per 
l’Ajuntament i coordinat amb els quatre 
instituts públics de la ciutat, ha donat els 
seus fruits i ha aconseguit contribuir a l’èxit 
escolar de l’alumnat participant. De fet, una 
de les prioritats del Pla de Govern és que 
els ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi 
millorin significativament el seu nivell edu
catiu i tinguin així més oportunitats per al 
seu desenvolupament. 

Resultats 
Els resultats acadèmics de les persones 
participants (303 alumnes) ha millorat a 
la tercera avaluació respecte de la segona 
avaluació. L’alumnat participant tenia, a la 
segona avaluació, una nota mitja global de 

5,0, de mitjana, i al juny la nota final glo 
bal va ser de 5,3. El projecte ha obtingut un 
increment de la nota global mitjana de 0,3 
punts i la disminució d’1 assignatura sus-
pesa de mitjana. 

Treball amb famílies 
En el marc del projecte de Suport a l’Es
tudi s’han fet sessions amb les famílies de 
l’alumnat per tal de crear un espai de tro
bada i compartir les preocupacions i els 
dubtes sobre l’educació. Cal destacar que 
el 100% de les famílies que han contestat 
un qüestionari de valoració (51 famílies) vol 
que el seu fill/a continuï el curs vinent al 
projecte i un 92% considera que l’actitud 
del fill/a envers l’estudi ha millorat. 

Can Massallera a través d’un recorregut per quatre ciu
va acollir la taula tats dividides d’Europa, una reflexió sobre 
rodona sobre el els conflictes i la reconciliació. Les qua
procés de pau a 
Colòmbia. 

tre propoestes eren: Viatgem a Belfast 
(Irlanda del Nord), Mitrovica (Kosovo), 
Mostar (Bòsnia i Hercegovina) i Nicòsia 
(Xipre). El 17 de setembre Can Massallera 
va oferir el concert solidari Música Sen-
se Fronteres, que va recaptar 1.233 euros 
en favor de Stopmaremortum (plataforma 
a favor dels drets de les persones refugi
ades). Van participar The Perdidos al Río, 
Bonobos, Camí de l’Est, Séptimo A i el Son 
de la Chama. 
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Sant Boi, 25
	
anys com a
ciutat del 
Jazz 
Aquest mes d’octubre arriba la 25a edició 
de la Mostra de Jazz de Sant Boi, un cer
tamen que ha esdevingut tot un referent 
en el calendari d’esdeveniments musicals i 
culturals de la ciutat. 

Nascuda l’any 1992, gràcies a la iniciativa 
de Toni Solà, un dels millors saxofonistes 
de jazz del país, i de Valentí Sésar, crític i 
presentador a Ràdio Sant Boi, per fer arri
bar aquest gènere musical a tots els públics 
(els concerts, populars i accessibles, es re
parteixen pels diferents barris), la Mostra 
s’ha convertit en una cita esperada per als 
mesos d’octubre i novembre. Ha sabut crear 
un públic fidel i entusiasta que omple cada 
edició els diferents auditoris de la ciutat. La 
seva aposta per la diversitat d’estils i regis
tres i pel jazz més popular es manté més 
viva que mai. 

Sant Boi i el jazz 
En aquesta edició tan especial s’han pro 
gramat 6 concerts sota el lema Sant Boi i 
el jazz: 25 anys caminant plegats, la meitat 
dels quals comptaran amb artistes interna

cionals de prestigi. Els concerts s’obriran 
el dia 21 d’octubre amb la cantant nord
americana Lila Ammons, la veu femenina 
d’aquesta edició, amb el suport musical de 
Toni Solà Quartet. Del ric panorama del 
jazz català, el dia 28 rebrem la visita de 
Dave Mitchell & Kike Angulo Swing Guitars 
Band. El trompetista nord-americà Jim Ro
tondi, enquadrat al post bop dels 60, vindrà 
el proper 4 de novembre. El jazz tradicio
nal ens visitarà l’11 de novembre de la mà 
de Don Scanlon & The Cool Cat Combo. El 
blues estarà representat per The Cool Grin 

ders, banda liderada pel barceloní i profes-
sor de l’Escola de Blues de Barcelona Víctor 
Puertas, que actuarà el dia 18 de novembre. 
La mostra es tancarà el dia 25 amb el saxo
fonista i vocalista britànic Ray Gelato, con
siderat un dels màxims exponents del jive, 
el swing i l’R&B, i la Barcelona Big Blues 
Band, d’Ivan Kovacevic. El concert serà a 
les 22 h, però a partir de les 21 h, les per
sones que assisteixin al concert de cloenda 
podran participar en l’acte commemoratiu 
del 25è aniversari de la Mostra. L’acte i el 
concert seran a Can Massallera. 
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  Champion Fulton   Charmine Michelle    Dani Doriz

  Ronald Baker  Toni Solà   La Locomotora Negra

HAN PASSAT PER LA MOSTRA. Durant 25 anys han visitat el certamen grans noms 
nacionals i internacionals. El santboià Toni Solà, Dena de Rose, Charmine Michelle, 
Jasper Thilo, Ronald Baker, Terell Staford, Scott Hamilton, Dani Doriz, David Georgelli, La 
Locomotora Negra o Ray Gelato, en l’edició 2016, són alguns dels que hi han actuat.

Una Mostra oberta a tots els públics 
Enguany el certamen inclou un seguit 
d’activitats que acompanyaran els concerts 
programats amb l’objectiu de fomentar i 
donar suport als nous talents i a la crea- + info: santboi.cat/mostrajazz 
ció local. També és vol fer arribar un co- Mostra de Jazz de Sant Boi neixement més ampli del jazz al públic fa
miliar. En aquest sentit estan programades 
activitats i actuacions organitzades pels 
col·lectius locals Punt Nou i Les Muses, una 
cercavila “jazzística”, una actuació de cla
qué i un espectacle familiar amb la música 
i l’art urbà com a principals protagonistes. 

MOSTRA DE JAZZ 2016 
Divendres 21 d’octubre 
Lila Ammons (FOTO 1) & Toni Solà Quartet. Lloc: Cal Ninyo 

Divendres 28 d’octubre 
Dave Mitchell & Kike Angulo Swing Guitars Band. 
Lloc: Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou 

Divendres 4 de novembre 
Jim Rotondi Quartet (FOTO 2). Lloc: Casal de Camps Blancs 

Divendres 11 de novembre 
Don Scanlon & The Cool Cat Combo (FOTO 3). 
Lloc: Casal de Marianao 

Divendres 18 de novembre 
The Cool Grinders. Lloc: Casal de Casablanca 

Divendres 25 de novembre 
Ray Gelato (FOTO 4) & Barcelona Big Blues Band. 21 h I Còctel 
commemoratiu dels 25 anys de la Mostra per a les persones 
assistents al concert. Lloc: Can Massallera 
Tots els concerts, a les 22 h. Preu: 8 €. El del Casal de Casablanca, 
gratuït. Organització: Ajuntament 

ACTIVITATS PARAL·LELES 
Dj. 13 oct. 11 h I The Ground Sisters. Música i claqué. Lloc: 
Mercat Torre de la Vila. Dv. 14 oct. 23 h I Espectacle poètic 
del santboià Abel Santos. Lloc: Punt Nou (Girona, 19). Org.: Punt 
Nou. Ds. 15 oct. Cercavila: Dixeland Royal Garden. Recorregut: pl. 
Mercat La Muntanyeta i pl. Generalitat (11 h), i Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou (12.30 h). 21 h I The Woodys Gypsy & jazz band. Preu: 
6 €. Lloc: Casal Casablanca. Org.: Les Muses de Casablanca. Dg. 
27 nov. 12 h I Espectacle familiar i d’art urbà: Viatjazz a Nova 
Orleans. Amb Roger Canals i Verens. Preu: 3 €. Lloc: Cal Ninyo 

1
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Sant Boi 
celebra el Dia 
Mundial de la
	
Salut Mental
	
El dia 10 d’octubre se celebra el 
Dia Mundial de la Salut Mental. 
La ciutat viurà tot un seguit 
d’activitats relacionades amb 
aquesta celebració. L’Ajuntament, 
les institucions de salut mental 
del municipi i les associacions 
han organitzat diferents actes 
que es desenvoluparan del 2 al 19 
d’octubre. En aquest marc tindrà 
lloc també la celebració del Cros 
Solidari  per la Salut Mental que es 

farà el 9 d’octubre. 
L’acte central de la 
celebració tindrà 
lloc el 10 d’octubre 
(coincidint amb 
el Dia Mundial de 
la Salut Mental). 
Can Massallera 
acollirà, a partir 
de les 17 hores, 
la presentació de 
la Taula de Salut 
Mental i l’adhesió 
per part de totes 
les entitats de la 

ciutat que en formen part. L’acte 
començarà amb el lliurament dels 
premis del 2n Concurs de Dibuix i 
pintura per a infants i adolescents, 
organitzat per la Fundació Orienta 
i finalitzarà amb una actuació a 
càrrec de l’Escola Municipal de 
Música. El mateix dia 10 es farà a 
Can Massallera una fira d’entitats 
per la salut mental. D’altra banda, 
Benito Menni (CASM) celebrarà 
jornada de portes obertes el 2 
d’octubre, de les 10 a les 18 h. 
El Parc Sanitari de Sant Joan 
de Déu farà el 6 d’octubre la 3a 
Jornada Esport i Salut Mental. 
També organitzen activitats la 
Institució Balmes, la Fundació 
Marianao i l’Associació Equilibri 
(vegeu Agenda). 

Inici de 12 
expedients
sancionadors 
per tenir
habitatges
buits 
L’Ajuntament de Sant Boi ha iniciat 12 
expedients de declaració d’ús anòmal 
d’habitatge a entitats bancàries i al-
tres persones jurídiques posseïdores 
de 3 o més habitatges buits de forma 
injustificada durant un termini mínim 
de 2 anys. 

L’objecte d’aquests expedients (81 
habitatges en total) és fomentar la 
cessió d’aquests habitatges perquè 
es destinin a lloguer social. La llei 
24/2015 obligava a aquests propie 
taris a la cessió d’aquests habitatges 
per a aquest fi. L’Ajuntament va ini
ciar una ronda de contactes per ma
terialitzar acords de cessió, que es 
van veure truncats per la suspensió 
parcial d’aquesta llei a instàncies del 
govern central. 

Ara s’estan valorant les al·legacions 
presentades per poder iniciar la inco
ació dels expedients sancionadors 
que correspongui. La multa coercitiva 
prevista és de 2.500 euros. Algunes 
entitats bancàries ja han manifestat 
el seu interès a continuar negociant 

la cessió en lloguer social dels seus 
habitatges buits. L’Ajuntament desti
narà aquest any 100.000 euros en la 
convocatòria d’ajudes al lloguer que 
estarà oberta fins al 21 d’octubre. 
D’altra banda ha destinat 152.500 eu
ros per a ajudes a la rehabilitació. 

Sis nous contractes dins del 
projecte Primera Oportunitat
	
L’Ajuntament ha contractat sis joves 
de Sant Boi amb formació superior 
acabada i sense experiència laboral 
en la seva especialització. El contrac
te serà d’un mes de durada amb una 
jornada de 25 hores setmanals. Així, 
se’ls vol oferir una primera oportuni
tat laboral. 

Aquesta és la segona convocatò
ria (la primera va tenir lloc el passat 
mes de juliol) del projecte Primera 
Oportunitat previst en el Pla de Go
vern 2015-19 amb l’objectiu de donar 

una resposta innovadora a un dels 
problemes més importants de la po
blació jove de la ciutat: les dificultats 
d’accés al mercat de treball. 

Els sis nous contractes cobreixen 
les quinze places previstes al pro
jecte Primera Oportunitat de 2016. 
Aquestes persones fan, des del 21 
de setembre, tasques administratives 
(tres administratius/ves), de suport 
als serveis jurídics (dos advocats/des) 
i de suport al departament de comu
nicació (un periodista). 
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Aprovat el canvi de nom de 
l’Escola Casablanca 
L’escola María Fernández 
Lara ha canviat de 
nom i ara es diu Escola 
Casablanca. El centre 
va fer, el curs passat, un 
procés de participació per 
escollir una denominació 
més representativa 
de l’actual comunitat 
educativa. El centre va 
elevar la seva proposta 
de nova denominació al 
Ple, que va aprovar-la 
al juny. El Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
va resoldre, al juliol, acceptar la 
sol·licitud. L’Escola Casablanca va obrir 
l’any 1975. 

Mireia Cruz, a la BCN Bio Pro 
Science Meeting Fa 10 anys de la primera escola bressol municipal La Marta i ara l’Ajuntament reforça el model 

de la xarxa d’escoles bressol municipals (La Marta, La Mercè i La Susa) amb la incorporació d’aquest servei 
a la gestió directa municipal.  L’objectiu educatiu és atendre de la forma més personalitzada possible a 
cadascun dels infants. Al grup de nadons de 0-1, es poden cobrir vacants durant el curs. 

755 alumnes escolaritzats
 
a Sant Boi a l’etapa de P3
 
El 15 de setembre va començar el nou 
curs escolar a Sant Boi. L’Escola Parellada 
i l’Escola Rafael Casanova han recuperat 
les dues línies inicials i l’Escola Barrufet 
ha perdut una línia de les dues que oferia 
inicialment. D’altra banda, l’Escola Ciutat 
Cooperativa tindrà un “grup cíclic” on inte
graran els alumnes dels dos cursos inicials 
de segon cicle d’educació infantil. 
El Departament d’Ensenyament havia 

manifestat la intenció de fer retallades en 
aquells territoris on hi havia una disminució 
de natalitat. En el cas de Sant Boi, aquesta 
decisió ha estat contestada des de l’Ajun
tament i la comunitat educativa, que han 
defensat altres mesures com la baixada de 
ràtios (número d’escolars per aula). 
Després del procés de preinscripció, i 

com a conseqüència d’aquest, la direcció 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament al 

Instituts 
Els instituts 
Marianao i 
Camps Blancs 
participaran en 
un programa 
d’innovació i 
transferència dels 
centres educatius 
a les empreses. 
InnovaFP permet 
desenvolupar 
projectes 
d’innovació per 
a les empreses o 
organitzacions 
properes als 
centres. 

Baix Llobregat va comunicar que hi havia 
un canvi en el nombre de centres afectats 
per la reducció inicial proposada. 

34 grups de P3 
Com a resultat final del procés, l’oferta final 
ha estat de 34 grups de P-3 amb un total de 
775 alumnes escolaritzats. Això suposa la 
disminució d’un grup de l’oferta pública to
tal i menys de 50 alumnes totals en aques
ta etapa. La matriculació a l’escola privada 
concertada es manté amb la mateixa oferta 
a l’espera de la situació d’escolarització que 
quedi al final del procés. 

Cal indicar també que l’Ajuntament està 
atenent un gruix importat de sol·licituds 
fora de termini que durant el mes de se
tembre han arribat a la ciutat i que supera 
amb escreix les 100 peticions per a dife
rents nivells educatius n 

L’alcaldessa Lluïsa Moret va rebre 
Mireia Cruz de los Santos. La jove 
santboiana ha participat al BCN Bio 
Pro Science Meeting, on va presentar 
el seu treball de batxillerat sobre 
biorecerca contra el càncer al premi 
Nobel de Química 2015, Michael Levitt. 
Exalumna de l’escola Llor, Mireia 
estudia biomedicina a la UB. 

Zumba solidària amb 
el càncer de mama 
L’Associació Pas a Pas 
organitza, el 23 d’octubre 
al parc de la Muntanyeta, 
una sessió de zumba 
oberta a tothom, sense 
cap límit d’edat, sexe o 
nacionalitat. 
Els fons recaptats seran destinats 
a l’estudi molecular en tumors de 
pacients “HER2+” que es du a terme 
al Laboratori del doctor Aleix Prat a 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 
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Can 
Massallera 
obre nova
 
Temporada
 
Aquesta tardor Can Massallara torna a aixe
car el teló de la sala gran amb noves pro-
postes. La programació no baixa la guàrdia 
i continua apostant per la qualitat dels es
pectacles. Tot i que hi trobarem una mica 
de tot, en aquesta ocasió, la comèdia musi
cal i els espectacles familiars són els plats 
forts de la programació. 

La Temporada d’Arts Escèniques s’obre el 
dia 2 amb Només dones, un espectacle, diri
git per Carme Portacelli, sobre el patiment 
de milers de dones  a les presons espan
yoles durant la Guerra Civil. L’espectacle 
compta amb la coreografia de la ballarina 
Sol Picó i la música de Maika Makovski, una 
artista que ens va visitar a la darrera edició 
del Festival Altaveu. L’Orquestra Simfònica 

28è Festival 
Altaveu 
Uns 10.000 
espectadors 
van assistir als 
concerts de la 
passada edició. 
Les actuacions de 
Maika Makovski, 
Coque Malla i 
Ismael Serrano 
van ser de les més 
valorades pel 
públic. La nova 
secció Altaveu+ 
(activitats 
familiars, 
documentals i el 
cicle converses) 
van completar un 
certamen que vol 
arribar a públics 
diferents de la 
ciutat. 

del Vallès tancarà la programació a la Fira 
de la Puríssima, amb el concert de valsos i 
danses. Tot un clàssic. 
Tres espectacles familiars (Torna Robin 
Hood; Bambi, una vida al bosc i el teatre de 
titelles La Pastissera i els follets), la comè
dia musical Lo tuyo y lo mío, les actuacions 
d’Accentus Trio (música de cambra) i la 
Coral Renaixença, l’espectacle de música i 
poesia Triart i la comèdia Chefs completen 
el programa previst per a aquest trimestre. 

culturasantboi.cat   
                                                    santboi.cat 

Tricomedy Teatro presenta un 
espectacle amb tot l’humor 
Rubén, Pepe i 
Àlex. Tres joves 
santboians que 
fa un any van 
crear la seva 
companyia. Des 
d’aleshores, 
no han parat 
de fer allò que 
més els agrada: 
actuar. Companys d’estudis a l’escola 
Joan Bardina, van començar a fer 
funcions escolars, van agafar empenta 
als tallers de teatre de Cal Ninyo i 
van decidir dedicar-se a l’ofici. Han 
col·laborat al Carnaboi i la Festa 
Major, entre altres esdeveniments. El 
dia 15 tornen a Can Massallera amb 
TriComedy Show, un espectacle on 
barregen humor de diferents estils. 

Nova escola de teatre a Sant Boi 
La nostra ciutat estrena Actua, una 
nova escola de teatre  per a persones 
de totes les edats. El nou centre, situat 
al carrer de Joan Miró, 27, és una 
iniciativa de l’actor i pedagog santboià 
Roger Cantos i vol oferir a tothom la 
possibilitat de gaudir i aprendre les 
tècniques de l’art dramàtic de manera 
divertida i amena. Més informació: 
telèfon 640540362 i a facebook.com/ 
escolaactua. 

El LAC, a Can Castells 
Can Castells 
Centre d’Art 
acull fins al 6 
de novembre 
una nova 
exposició del 
Laboratori 

d’Art Comunitari (LAC), un recull de 
propostes creatives de persones 
vinculades a escoles, entitats i 
associacions. La mostra inclou 
fotografies, pintura, escultura 
i instal·lacions sobre la manera 
d’entendre l’art en relació al món. La 
crisi dels refugiats, la realitat de les 
famílies o les dificultats per trobar 
feina són alguns dels temes tractats. 

Un moment de 
l’emocionant i 
divertida comèdia 
musical Lo tuyo y 
lo mío, que podrem 
veure el dia 27 
de novembre. Un 
passeig pels èxits 
musicals des dels 
anys 60. 
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El llangardaix comú torna a

la muntanya de Sant Ramon
	
El Centre de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya (CRARC), situat 
a Masquefa (Anoia), ha alliberat dos 
exemplars de llangardaix a la mun
tanya de Sant Ramon de Sant Boi. 
Amb la intenció de recuperar aquesta 
espècie (que va abandonar el munici
pi arran dels incendis de fa deu anys), 
l’Ajuntament va sol·licitar aquests 
exemplars fa cinc anys durant una vi
sita al CRARC. 
La parella de llangardaixos ha es

tat cedida pel CRARC com a reco
neixement a la bona gestió forestal 
feta els darrers anys i per l’esforç fet 
per l’Ajuntament en la recuperació 
de marges de pedra seca. Es tracta 

La Gent Gran 
de Sant Boi ja
té carnet 
L’Ajuntament posarà a disposició de 
persones residents a Sant Boi de 55 
anys i més, jubilades, pensionistes o 
que no disposin d’ingressos, el carnet 
de la Gent Gran. L’objectiu del docu
ment serà facilitar l’accés de la gent 
gran de Sant Boi a una àmplia oferta 
d’activitats i productes de caires di
versos. El carnet donarà dret a des
comptes i promocions en els àmbits 
de l’esport, la cultura i el comerç a la 
ciutat. La sol·licitud del carnet Gent 
Gran es podrà fer a partir del mes 
de novembre. Més informació als te
lèfons 93 635 12 00 extensions 436 
o 409. 

també d’un indicador de qualitat del 
nostre entorn natural ja que allibe
raments com aquests són escassos 
i s’han produït només en altres es
pais emblemàtics com el massís de 
Montserrat. L’alliberament dels llan
gardaixos va coincidir amb la celebra-
ció de l’Aplec de Sant Ramon. 

El nom del llangardaix comú, 
ocel·lat verd (Timon lepidus), és de
gut a les taques blaves que té als 
costats. Aquesta espècie pot arribar 
a fer 80 cm. El mascle té el cap més 
gros. Les femelles poden pondre fins 
a vint-i-dos ous cada any. Aquest rèp
til menja insectes, petits rosegadors i 
fruita (cireres de pastor). 

Nova programació a l’emissora
 
Ràdio Sant Boi ha iniciat una nova 
temporada. L’emissora municipal 
aposta per consolidar com a eixos 
de la jornada els tres magazines que 
vertebren la programació de dilluns a 
divendres: “La República Santboiana”, 
“Dies de ràdio” i “El momento inútil”. 
La programació de Ràdio Sant Boi 
compta amb una trentena de col·la
boradors que fan possibles progra
mes de temàtiques tan variades com 
el jazz, els jocs d’ordinador, la músi
ca popular nordamericana, la cultura 
llatinoamericana, Andalusia o la mú
sica clàssica. 
Al 89.4 de l’FM, el dia comença amb 

‘La República Santboiana‘ a les 8 del 

matí. El director del programa, Ama
deu Alemany, proposa tres hores de 
ràdio amb seccions de salut, comerç, 
ciència i esports. Les novetats d’en
guany són els espais “L’Oracle” i “Fe-
res musicals”. 
A l’octubre torna “Dies de Ràdio”, 

amb Mònica Santacreu. Aquest ma
gazine de dues hores ens acostarà els 
serveis municipals a la ciutadania. 

Com a novetats cal destacar el 
programa despertador juvenil “Vull 
ser Jove”, conduït pel David Murga 
(dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del 
matí); “I a mi què?”, una altra aposta 
jove de l’emissora, amb Daniel Taibó i 
Albert Capellas. 

Laura Heredia, doble 
campiona del món 
Laura Heredia, esportista 
formada a l’Escola Esportiva Llor, 
s’ha proclamat a Lisboa doble 
campiona del Món de Laser Run 
(tir olímpic i cursa atlètica) en 
categoria cadet. La Laura va 
guanyar la prova individual i els 
relleus mixtos formant equip 
amb el barceloní Luis Shivel. La 
pentatleta ja havia aconseguit el 
Campionat d’Europa de Pentatló 
Modern que es va celebrar a 
Anglaterra. 

Helena Alemán, campiona
d’Espanya d’escalada 
L’esportista santboiana Helena 
Alemán es va proclamar campiona 
d’Espanya al Campionat 
d’Escalada de Dificultat i 
Paraescalada celebrat a 
començaments de setembre a 
Saragossa. Alemán acumula ja 
tres títols d’aquesta especialitat. 

Pau Dorca, campió del món 
El santboià Pau Dorca es va 
proclamar al setembre,  a Segòvia, 
campió del món en categoria 
sènior de Tècniques de Rutes 
Eqüestres. El campionat va 
comptar amb la participació de 
109 genets i amazones de catorze 
països. Dorca, amb el seu cavall 
“Lucas 510”, ha estat diverses 
vegades campió d’Espanya 
d’aquesta modalitat. 

David de la Cruz queda setè a 
la Vuelta ciclista a España 
El ciclista David de la Cruz  va 
guanyar l’etapa de l’Alto del 
Naranco a la “Vuelta” i va liderar 
la prova durant un dia. Finalment, 
David va quedar setè a la Vuelta 
ciclista a España. David ha pujat 
al més alt del podi des dels seus 
inicis com a juvenil al Club Ciclista 
Sant Boi. L’any 2010 va començar 
com a professional al Caja Rural. 
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Juan A. Tamayo, 
tinent d’alcaldia 

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

N Una ciudad mejor 

as L dificultades económicas por las 
que ha pasado nuestra sociedad des
de 2008 ha motivado que el Ayunta
miento haya tenido que multiplicar 
por cuatro los recursos económicos 
destinados a ayudar a las familias con 
mayores dificultades. Otro efecto de 
la crisis sobre las finanzas municipa 
les ha sido la bajada del presupuesto 
en más de un 20% en alguno de los 
últimos años. La situación ha pro
vocado una merma de los recursos 
disponibles para inversión y mante
nimiento de la ciudad. 

Este año estamos trabajando 
para cambiar esta situación y en los 
próximos meses veremos el desplie
gue del nuevo sistema de recogida 
de residuos. Cambiarán los conte
nedores, los camiones y el servicio 
con la intención de facilitar a los ciu
dadanos que puedan reciclar más, 
y acceder más fácilmente a los con
tenedores. También se hará un es
fuerzo por mejorar la limpieza viaria 
y el mantenimiento de la ciudad. 

El buen uso del espacio público y 
el comportamiento cívico en calles 
y plazas nos obligan a todos. Desde 
el Ayuntamiento intentaremos me
jorar los medios para que sea así. 

Esta no es una responsabilidad 
exclusiva de la Administración, ten
dremos una ciudad más limpia y 
mejor si nos los proponemos todos. 
Depende de cada uno de nosotros 
que tengamos un espacio público 
más digno.

Josep Puigdengolas, 
tinent d’alcaldia 

iniciativa.cat/santboi | twitter: @ICVSantBoi 
facebook.com/SantBoiAPeuDeCarrer 

N Tu faràs un Sant Boi 
més net i sostenible 

Ha arribat el teu moment, el nostre mo
ment. Aquest mes d’octubre iniciem un 
procés de millora de la nostra qualitat 
de vida. Ho farem afrontant dos grans 
reptes: millorar l’espai públic i ser una 
ciutat més sostenible. 

Des de l’Ajuntament, amb l’ajuda d’al
tres administracions, iniciem aquest 
camí amb el procés de canvi del sistema 
de recollida de residus. Properament 
veurem nous i millors contenidors al 
carrer, nous i millors camions, nou i 
millor servei de recollida; i ens veurem 
immersos en una campanya potent de 
conscienciació sobre el bon ús del sis
tema. 

Tot i les dimensions d’aquesta acció, 
ens cal anar encara més enllà. Algunes 
de les nostres principals reivindicacions 
estan relacionades amb la qualitat de 
l’espai públic, amb la neteja dels nos-
tres carrers, amb l’ús i estat dels conte
nidors, amb les conseqüències de l’inci
visme d’alguns de nosaltres... El govern 
municipal és coneixedor d’aquesta situ
ació i hi estem posant remei i mecanis
mes per afrontar-ho. Els propers mesos 
ho comprovarem. Hi estarem a sobre. 

Ara bé, això no serà possible si tu no 
t’hi impliques, si tu no poses el teu gra
net de sorra. Només amb la correspon
sabilitat de la ciutadania aconseguirem 
un objectiu que és compartit: viure en 
una ciutat més neta, més sostenible, 
més verda, més amable. 

Sabem que t’estimes la teva ciutat i 
que faràs tot el possible per fer aquest 
camí. No oblidis que el que és de tot
hom també és teu. 

Olga A. Puertas, 
regidora 

baixllobregat.ciudadanos-cs.org 

N Transparencia 

H   ace días, se informaba de un par
tido de fútbol “trucado” entre los 
juveniles del Manresa-Cornellá, para 
bloquear al Europa. El hecho fue si
lenciado por el árbitro y federativos 
y se reveló por algunos de los par
ticipantes. Es sabida la larga serie 
de irregularidades que envuelve al 
deporte rey. Vale esto para situar el 
gran reto de que, por ley, puedan us
tedes saber desde el 2018 lo que les 
cuesta esta revista “gratuita” me
diante el sistema ABC que incluye los 
costes directos e indirectos: el repo
ner un contenedor, una intervención 
de la grúa, un casal, la Cabalgata de 
Reyes, podar un árbol o limpiar su ca
lle…No es un deseo, es ya realidad en 
Sant Cugat y Barcelona. Sabrán que 
en Sant Boi tenemos más presión fis 
cal que en municipios similares sin re
cibir la “vuelta”, por el gran coste de 
su estructura administrativa. 

El edil Aguilà tendrá trabajo prepa
ratorio y autojustificativo, seguro. Sa 
bremos también el coste de la futura 
síndica de greuges, que por redun
dante, muchos ayuntamientos han 
traspasado a Ribó. Y pásmense por el 
coste del servicio de basuras de Co
ressa, hoy sin su jefe, el señor Rosón. 
Tal vez algunos ejecutivos municipa
les “exiliados” sepan adaptarse rápi
do:  Samsó ahora con la Colau, Santi 
Torres ídem en TMB y Rosón en Giro
na. Aprenderán de las nuevas realida
des, y en sus retornos presumibles, 
vencerán a la gran inercia pasiva de 
los 37 años autosatisfechos. 

Miquel Salip, 
regidor 

esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi 

N La Síndica del
 
govern?
 

E n escriure això, encara no s’ha fet el 
Ple de setembre, però el més proba
ble és que quan ho llegiu, la nostra 
ciutat ja hagi nomenat la persona 
que esdevindrà la síndica de greuges 
de Sant Bo, una figura cabdal per al 
funcionament de l’Administració lo
cal i per a garantir que la ciutadania 
se senti protegida davant les erra-
des, les mancances o els abusos del 
nostre Ajuntament. 

El més probable és que acabi esent 
escollida només amb els vots del go
vern, i amb tota l’oposició en contra. 
Cadascú té els seus motius, però que 
una figura com aquesta no hagi ob 
tingut el consens de la majoria de 
grups diu molt (o ben poc) de la ma
nera de governar dels grups del PSC 
i ICV-EUiA-MES i, en particular, de 
l’alcaldessa. 

No s’obre cap període perquè els 
grups proposem noms, no es fa un 
debat sobre quin ha de ser el model 
de síndic que volem, es porta una 
proposta tancada a la Junta de Por
taveus i se sotmet a votació sense 
ni tenir-ne el currículum. I tot, amb 
una candidata que sembla no tenir 
formació jurídica i que, si necessita 
interpretar lleis per defensar la ciu
tadania davant l’Ajuntament, podria 
ser assessorada pels serveis jurídics 
de la pròpia casa! El cert és que, sen-
se prejutjar-la i confiant que desen
volupi la tasca amb independència 
i de la millor manera possible, ens 
genera dubtes sobre si serà la defen
sora de la ciutadania o la del govern. 
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Jorge Romero, 
regidor 

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi 

N Cobraments indeguts 
en la deixalleria 
municipal

E l passat dia 11 de juliol vaig utilitzar 
com a particular els serveis de la dei
xalleria municipal. Tal com es recull 
en l’Anunci sobre aprovació de preus 
públics de la deixalleria municipal de 
Sant Boi (aprovada en Junta de Go
vern del 10 de febrer de 2014 i núme
ro d’expedient N943/U850/2014/001, 
publicat en el DOGC de 21 de febrer 
del 2014, anunci  i preus vigents per a 
l’any 2016), el preu a cobrar a particu
lars per l’ús del servei és de... 0 euros. 

La meva sorpresa va ser la preten
sió de cobrar una quantitat pel servei 
al·legant una taula de preus manca
da de qualsevol validesa oficial i que 
deia recollir els preus establerts -per 
no se sap qui- en el mes de gener 
del 2014, aquest document privat i 
presumptament irregular o il·legal 
establia com a criteri de cobrament 
no l’oficial entre particulars -gratuït-
i comerciants i petits industrials -de 
pagament- sinó ¡en funció del vehicle 
utilitzat per arribar a la deixalleria! 

Aquest fals llistat de preus és el que 
aparentment s’ha estat utilitzant per 
al cobrament d’aquestes taxes fins 
a l’actualitat. Això implica molt més 
que una presumpta irresponsabili
tat en la gestió de la deixalleria per 
part del responsable de qui depengui 
¿Com és possible ordenar la vulnera-
ció de la normativa municipal i proce
dir a un cobrament il·legal continuat? 
¿Qui és el responsable d’aquesta or
dre i com s’ha permès aquest atrope
llament als ciutadans? ¿On han anat a 
parar els diners? 

Marina Lozano, 
regidora 

ppsantboi.com 

N Una vez más, el
 
equipo de gobierno
 
politiza el municipio
 

E l equipo de gobierno ha aprobado 
en el último Pleno el nombramiento 
de la próxima defensora del ciuda
dano (Síndica de Greuges Municipal) 
por un periodo de cinco años. 
¿Reúne el perfil adecuado para de 

fender los intereses de los ciudada
nos frente a nuestra Administración 
local? No tiene formación jurídica, 
ni económica, ni experiencia en el 
funcionamiento de cualquiera de 
nuestras administraciones públicas. 
Le avalan 28 años de profesora en 
una escuela de primaria, y desde el 
último año participar semanalmente 
en las Tertulias de la República Sant
boiana de Radio Sant Boi. 

Ya se puede imaginar la posición 
de cualquier vecino si recurre a la 
Síndica para tratar su problemática 
o la resolución de su expediente en 
materia de urbanismo, licencias, con
cesión administrativa, impuestos, se
guridad ciudadana, policía, servicios 
de la ciudad o ayudas que son las ha
bituales. 

Y es que la política de nombramien
tos sigue siendo la de siempre. En su 
día se nombró a dedo al gerente de 
CLAUS por ser ex regidor del PSC y 
sin tener ni idea de urbanismo; eso sí, 
se le pagó un cursillo acelerado para 
que tuviera unos mínimos conoci
mientos del sector inmobiliario, ade
más de que pudo cotizar lo suficiente 
para llegar al 100% de su pensión de 
jubilación. Hoy CLAUS está quebrada 
y oxigenada con el dinero de nues
tros impuestos. 

Jordi Garcia, 
regidor 

ciu.cat  | twitter: @ciusantboi  | @jordistboi 
facebook.com/ciusantboi 

N Obres aturades C-245!
 

J  a portem un any amb les obres atu
rades de la C245. Fins quan? L’Estat 
no respon! Ens prenen el pèl dia rere 
dia! 
Però fins quan haurem d’esperar 

perquè l’Estat respecti Sant Boi? 
Fins quan hem de tenir aquestes en
trades i sortides  a Sant Boi ? Quan 
les instal·lacions militars de l’aquar
terament de Santa Eulàlia sortiran 
del centre de Sant Boi? Fins quan 
haurem de  permetre que l’Estat 
prohibeixi que a l’hivern no es pugi 
tallar la llum? Fins quan haurem de 
reclamar millores urgents en el sis
tema de transport públic, Renfe  i la 
construcció de la línia Ciutat Cope
rativa a Castelldefels ? 

Des des Convergència de Sant Boi, 
defensem els santboians i els seus 
interessos! L ‘Estat no defensa els 
nostres interessos!! Ni PP ni PSOE 
han fet la C-245; Ni la caserna.... 

Volem solucions ja! No volem es
perar més! És aquest el Sant Boi que 
volem? És aquest el model de polí
tica que necessitem per avançar? 
Necessitem resultats i millores, i ho 
necessitem ja! 
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Cursos per a persones 
emprenedores 
Es tracta d’accions formatives 
gratuïtes dirigides a persones 
emprenedores que tenen una 
idea de negoci i volen posar-la en 
funcionament, així com persones 
promotores d’una empresa ja creada. 
Els continguts estan dissenyats per 
donar una formació empresarial 
complementària a les accions 
d’assessorament que s’ofereixen des 
de la Unitat d’atenció a empreses i 
emprenedors: “Dissenya la pàgina 
web de la teva empresa” (inici 10 
d’octubre, 32 h), “La teva empresa 
a la xarxa” (inici 8 de novembre, 
16 h ) i “Coaching per a persones 
emprenedores (3a edició)” (inici 22 de 
novembre, 8 h). 
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12 46/ santboi.cat 

Tallers del Club de Feina 
El Club de Feina del Servei 
d’Intermediació i Orientació Laboral 
de l’Ajuntament ofereix tallers per 
als mesos de febrer i març: Xarxes 
Socials: com utilitzar-les en la recerca 
de feina (7 d’octubre), Xarxes Socials: 
practica FACEBOOK (14 d’octubre), 
Xarxes Socials: practica TWITTER (14 
d’octubre), Xarxes Socials: practica 
LINKEDIN (21 d’octubre). 
Tallers gratuïts amb places limitades. 
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12 46/ santboi.cat 

Reempresa 
La Reempresa ofereix assessorament 
tant als empresaris i les empresàries 
que volen cedir la seva empresa, 
com a les persones reemprenedores 
disposades a donar-los-hi continuïtat. 
L’objectiu del programa és impulsar i 
estructurar la transmissió d’empreses 
com a via de creixement de l’activitat 
econòmica. 
Informació: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12 46/ santboi.cat 

OFERTES 
DE TREBALL 
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 cada segon 
i quart dijous de mes 
un programa sobre 
ofertes de treball 
a les 10.30 hores. 
Informació: santboi. 
cat i SantboiApp 
(santboiapp.cat) 

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres, 
c/ Pau Claris, 14, 
tel. 93 635 12 46). 

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@ 
santboi.cat 
o tel. 93 635 12 46). 

Universitat 
Fins al 20 d’octubre, tindrà lloc el període de 
matrícula per al 
curs 2016-2017 
de la UNED a 
graus i al Curs 
d’Accés Directe. 
La matrícula al 
CUID (idiomes) 
es podrà fer fins 
al 31 d’octubre. 
Matrícula: UNED 
Sant Boi-Edifici L’Olivera, plaça de Montserrat 
Roig, 1,
 
tel. 93 654 53 33, unedbarcelona.es
 

Poliesportius municipals 
La matrícula dels poliesportius L’Olivera, Can 
Massallera i La Parellada és gratuïta fins al 
15 d’octubre. Des del 19 de setembre hi ha 
noves activitats dirigides: body pump, body 
combat, boot camp (Can Massallera), ampliació 
de pilates al migdia (l´Olivera) i triatló (la 
Parellada). 
Informació i inscripcions: L’Olivera 
(c/ Antonio Machado, 1-3, tel. 93 654 50 00), 
Can Massallera (c/ Mallorca, 30, 
tel. 93 661 70 19) i La Parellada (Mossèn 

Beques joves. L’Ajuntament destinarà 40.000 euros a la nova convocatòria d’ajudes 
per a joves de la ciutat. Els objectius principals són col·laborar en el finançament de pro 
jectes de joves de Sant Boi. Sol·licituds: es podran presentar fins al 14 d’octubre de 2016. 
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt (presencial) i a joventutsantboi.cat, a partir de l’1 de 
setembre de 2016. 

Pere Tarrés, 35, tel. 93 654 10 03).
 
Preus: variables segons modalitat.
 

Arts plàstiques 
El Centre d’Art de Can Castells és un servei 
dedicat a la difusió de l’art contemporani i a 
la formació i la creació artístiques en general. 
Dins del marc de la formació cultural i artística, 
aquest equipament ofereix l’oportunitat 
d’acostar-se a la història de l’art amb diferents 
classes 
d’introducció 
(dues hores 
setmanals), que 
es faran durant 
els mesos 
d’octubre i 
novembre: art 
modern, art 
d’altres cultures 
i pintura, 
escultura i 
arquitectura. 
Preus: preu per sessió 5 euros. Seminari de 9 
setmanes: 40 euros. Seminari de 4 setmanes: 
20 euros. Seminari de 3 setmanes: 15 euros 
Informació: Can Castells Centre d’Art, 93 661 
46 46, enamorart@outlook.es 
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Tauler Octubre’16 

11è Cros solidari per la salut mental. Se celebrarà el diu
menge 9 d’ octubre de 2016 a partir de les 10 h, al Parc Metropolità de 
La Muntanyeta de Sant Boi. El termini d’admissió d’inscripcions finalitzarà 
quan s’arribi a un total de 1.000 inscrits/es entre totes les curses. Més 
informació:  santboi.cat i pssjd.org. 

Hipertensió i diabetis 
Del 4 al 28 de octubre continua 
la campanya de prevenció de la 
hipertensió i del control de la 
glucosa a la sang, organitzada per 
l’Ajuntament i la Creu Roja. Una 
unitat mòbil realitza les analítiques 
dos dies a la setmana. 
Llocs i horaris al maig: els dimarts, 
al Mercat de Ciutat Cooperativa i 
Molí Nou, d’11 a 13 h, i els dijous, 
al Mercat de la Torre de la Vila, d’11 a 13 h. 
Preu: gratuït. 

Ludoteca de 
L’Olivera 
Torna l’activitat a la ludoteca 
de L’Olivera:  Estonetes 
familiars (famílies amb 
infants), jocs en grup (infants 
de 7 a 12 anys), servei de 
ludoteca (infants de 4 a 11 
anys) i ludoteca familiar 
(infants d’1 a 3 anys). La 
ludoteca està oberta de setembre a juliol. 
Informació: L’Olivera (pl. Montserrat 
Roig, 1), 93 652 98 44 i 93 652 98 40, 
ludotecaolivera@santboi.cat 

Igualtat 
Aquestes són les activitats organitzades  per 
al mes d’octubre pel Centre de Recursos i 
Documentació de les Dones: Relaxació (dies 
5, 9 i 26 al Casal de Camps Blancs), “L’amor de 
la teva vida ets tu mateixa” (dies 11 i 25 a Can 
Jordana) i Càpsula TIC: exercita la ment amb 
les noves tecnologies (dia 20 a Can Jordana). 
Activitats del mes de novembre (inscripcions 
a partir del 4 d’octubre): “El poder de ser tu 
mateixa” (Casal de Marianao) i “Eines per 
superar la dependència emocional” (Can 
Jordana). 
Informació: Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93 
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat / 
igualtatsantboi.cat) 

La formació t’obre portes 
Torna una nova edició de La formació t’obre 
portes amb cursos que es faran del setembre 
del 2016 al maig 2017: 
- Octubre de 2016: Curs de preparació de 
la Prova d’accés a CFGM (303 h, 4 dies a la 
setmana en horari de matí). S’impartiran 
les matèries de: llengua catalana, llengua 
castellana, anglès, matemàtiques, ciències 
socials i naturals i tecnologia. Del 3 d’octubre 
de 2016 a l’11 de maig de 2016. 
Altres cursos: 
- Octubre de 2016: Curs d’edició fotogràfica 
(durada de18 h). Del 11 al 27 d’octubre 2016. 
- Novembre de 2016: Curs d’edició de vídeos 
amb You Tube ( durada de 18 h). Del 3 al 22 de 
novembre de 2016. 
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt, 
joventutsantboi.cat, tel. 93 652 98 43 

L’Ajuntament destina 
100.000 euros per a ajuts 
al lloguer d’habitatges 
L’Ajuntament destina 100.000 euros 
a una nova convocatòria d’ajuts per 
al lloguer d’habitatges a partir de 
setembre de 2016. La primera línia 
d’ajuts està dedicada a subvencionar les 
despeses de la fiança (amb un màxim de 
600 euros), la gestoria i la constitució 
d’avals (màxim 720 euros) i impost de 
transmissions patrimonials (màxim 108 
euros), amb un total màxim de 1.428 
euros. La segona línia es destina a 
l’abonament del lloguer (màxim de 100 
euros al mes). 
Sol·licituds: cal demanar cita prèvia a 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic 
(OMAP) o al telèfon 93 635 12 23. 
Informació: santboi.cat/tramits 

Competències ACTIC 
Tallers gratuïts per a la preparació de 
les proves del nivell bàsic d’ACTIC. Cal 
inscripció prèvia. Cal portar ordinador. 
Llocs i dates: de l’1 d’octubre al 5 de 
novembre, a la Biblioteca Maria Aurèlia 
Capmany. 
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De l’1 al 25 d’octubre 
Solidaritat. Conflictes i refugiats. Dibuixos de d’Emilio Rosales. Lloc: Bibl. J. Rubió 

Del 4 al 24 d’octubre 
Solidaritat. Som iguals, som diferents. Les escoles de Sant Boi desmuntem mentides. 
En el marc del Barrejant. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Ensenyament Solidari 

Fins al 19 d’octubre 
Solidaritat. 20 anys de Barrejant. Des de 1996 el Barrejant ha estat la cita anual de la 
salidaritat santboiana. Lloc: plaça de Montserrat Roig. Organització: Ajuntament 

Del 26 d’octubre al 9 de novembre 
Salut. Cuida’t les dents. Les mesures per a una bona salut bucodental. Adreçada a nens i 
nenes, de 6 a 8 anys. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Org.: Ajuntament i Diputació 

Del 31 d’octubre al 14 de novembre 
Solidaritat. Les raons de la cooperació. Per a la defensa de la cooperació des dels 
municipis. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Fins al 4 de novembre 
Art. ¡Se hubiese querido quedar y marchó! Mostra de l’artista Matilde Vela al voltant de 
la influència de les circumstàncies, el temps i la distància en les nostres decisions. Lloc: 
La Saleta de Can Castells Centre d’Art. Gratuït. Organització: Ajuntament 

Fins al 6 de novembre 
Art. Laboratori d’Art Comunitari (LAC). Propostes creatives d’artistes que han treballat 
amb persones vinculades a escoles, entitats i associacions de la ciutat. Lloc: Can Castells 
Centre d’Art. Gratuït. Organització: Ajuntament 

Fins al 23 de desembre 
Literatura. Homenatge a Cervantes. Per commemorar els 400 anys de la seva mort. 
Podreu “ser” el Quixot i el Sancho fent-vos una foto en el nostre photocall. Compartiu-la 
a les xarxes socials: #400CervantesJRB. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Fins al desembre 
Història. Aviadors de la República. El paper de l’aviació 
durant la II República. Lloc: Museu-Can Barraquer. 
Preu: 1 €, amb descomptes per a persones aturades, 
jubilades, menors de 12 anys i ICOM. Org.: Ajuntament 

Exposicions 

Dissabte 1 d’octubre 
De 10 a 20 h I Esport. Seven Rugbi Jeep Femení. Lloc: 
Estadi de Rugbi Baldiri Aleu. Els fons es destinaran a la 
botiga d’aliments solidaris de Sant Boi. Organització: 
Unió Esportiva Santboiana 

18 h I Festa popular. 1a Fiesta de la Manzanilla. 
Actuacions de quadres de ball i cors flamencs. Lloc: pl. 
Euskadi. Organització: Casa de Cádiz 

Diumenge 2 d’octubre 
11.30 h I Història. Visita guiada amb Roc de Benviure, 
un “soldat” atrapat en el temps. Lloc: Torre de Benviure. 
Gratuït. Organització: Ajuntament 

19 h I Teatre. Només 
són dones. Espectacle 
d’històries creuades 
sobre el patiment de 
milers de dones a les 
presons espanyoles 
durant la Guerra Civil. 
Dirigit per Carme 
Potacelli. Lloc: Can 
Massallera. Preu: 14 €, 
anticipada, a ticketea. 
com i Can Massallera. Organització: Ajuntament 

Dimecres 5 d’octubre 
9 h I Esport. XVIII 
Marxa de la Gent 
Gran. Per un 
envelliment digne. 
Sortida: des de la 
plaça de l’Ajuntament. 
Organització: 
Ajuntament 

18.30 h I Tertúlia literària. La nevada del cucut, de 
Blanca Busquets. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

19 h I Presentació de llibres. Els equips de dolor, El 
secret amagat de l’HOAC i Més enllà del sofriment i la 
solitud, treballs de l’historiador Emili Ferrando. Lloc: 
Cal Ninyo. Organització: Ajuntament 

Dijous 6 d’octubre 
17.30 h I Taller. Ens cuidem per cuidar. En el  marc del 
Dia Mundial de l’Alzheimer. Taller dirigit als cuidadors, 
a càrrec de Raúl Sanfeliu, fisioterapeuta. Lloc: L’Olivera. 
Organització: AFA Baix Llobregat i Ajuntament 

Dissabte 8 d’octubre 
D’11 a 23 h I Festival musical. ArteNOU. Certamen de 
música electrònica. Actuacions de Les Gordon, JAYEEM, 
Tversky y Drakir aka Nu Drama, Margari’s Kid, Mario F, 
Kryper, Ameba Dj’s, The Heating, Sanatruja y Downites. 
Gratuït. Lloc: Jardins de Can Torrents. Organització: La 
Cápsula del Tiempo 

L’hora del conte 
18 h I Bibl. Jordi Rubió i Balaguer: La lluna, la pruna, per a infants fins a 3 anys (dv. 
14) i Contes de muntanya (dv. 28). Bibl. M. Aurèlia Capmany: Contes naturals (dv. 7) i 
Contes de tardor (dv. 21) . Organització: biblioteques de Sant Boi 

Jugateca ambiental
D’11.30 a 14 h I Ds. 8 d’octubre. Construïm un molinet de vent. Ds. 15 d’octubre. 
Les zones verdes amb el clima. Ds. 22 d’octubre. Experimentem amb l’aigua. Ds. 29 
d’octubre. Posem maco el parc. A càrrec de la Fundació Marianao  Lloc: Parc de La 
Muntanyeta. Organització: Ajuntament i AMB 

Diumenge 9 d’octubre 
12 h I Teatre: Torna Robin Hood, de la cia Teatre Nu.  A partir de 4 anys. Preu: 5 €, 
venda anticipada, a ticketea.com. Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament 

Dissabte 15 d’octubre 
De 12 a 14 h I Taller. Lectuguau: Lectura assistida amb gossos. Per a infants amb 
dificultats lectores i d’atenció, de 6 a 10 anys. Amb gossos de teràpia i tècnics experts. 
Inscripció prèvia. Gratuït. A càrrec de Grup Social Can. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer 

Dissabte 29 d’octubre 
17 h I Club Lectura Infantil: Quatre gats. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Oci familiar Diumenge 9 d’octubre 
10 h I Esport. 11è Cros 
Solidari per la Salut Mental. 
Aquest any s’estrena la Volta 
Solidària per la Salut Mental. 
Informació: santboi.cat/ 
crossolidari. Lloc: Parc de 
la Muntanyeta. En el marc 
del Dia Mundial de la Salut 
Mental. Organització: Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu, 
Ajuntament i Club Atletisme 
Sant Boi 

Divendres 14 d’octubre 
21.30 h I Música. Iclub. Concert de The Crab Apples. 
Preu: 5 €, anticipada, i 7 €, el mateix dia . Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: Espai Weller 

Dissabte 15 d’octubre 
De 17.30 a 19.30 h I Taller. Reminiscència. En el marc 
del Dia Mundial de l’Alzheimer. La reminiscència dóna 
significat als records i a les pròpies experiències. A 
càrrec de César Barrachina, treballador social, i Laura 
Puente, educadora social . Lloc: Unión Extremeña. 
Organització: AFA Baix Llobregat i Ajuntament 

19 h I Teatre. T3icome3dy 
Show. Espectacle d’humor. 
Preu: 4 €, anticipada, i 5 
€, a taquilla. Venda, Can 
Massallera o al telèfon 
653 097 636. Lloc: Can 
Massallera. Organització: 
Tricomedy Teatro 

Diumenge 16 d’octubre 
10 h I Esport. 2a Trobada de Marxa Nòrdica. 
Per l’Anella Verda. Info: inscripcions.cat/ 
trobadamarxanordicasantboi. Sortida: Masia Can Julià. 
Organització: Club Nordic Walking Baix Llobregat 

11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer. Amb la 
“besnéta” de Rafael Casanova, un personatge que ens 
explicarà coses sobre el seu besavi i del Sant Boi del 
segles XVIII i XIX. Lloc: Museu-Can Barraquer. Gratuït. 
Inscripció prèvia al telèfon: 93 6309642. Organització: 
Ajuntament 

18.30 h I Màgia. Gala de màgia familiar. Amb Alouette, 
Churrimoungui, Paul Henry, Nadia i Toni. Preu: 5 €. Lloc: 
Can Massallera. Organització: Vila Màgica 

Dilluns 17 d’octubre 
19 h I Literatura. Dia de les dones escriptores. 
Lectures, dramatització, exposició temàtica, mostra 
de llibres i sorpreses. Lloc: Cal Ninyo. Organització: 
L’Espiral Literària i llibreria Les Hores 

Dimarts 18 d’octubre 
18 h I Xerrada. Cuinar una novel·la. Amb l’autora 
Gemma Lienas. Per conèixer el procés d’elaboració de 
les seves novel·les. Lloc: Biblioteca J. Rubió i Balaguer 

19.30 h I Música. 
Accentus Trio. 
Música de cambra. 
Preu: 3 €, al mateix 
equipament. Lloc: 
Escola de Música Blai 
Net. Organització: 
Joventuts Musicals. 
del Baix Llobregat 
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I Quadrangular de Bàsquet. VI 
Memorial Francisco Molina 
8 h I Ds. 8 i dg. 9 
d’octubre. Amb motiu 
de la commemoració del 
25è aniversari de l’entitat 
organitzadora. Lloc: 
Poliesportiu La Parellada. 
Organització: Associació 
Aramis 

Torneig Internacional Pedro García i 
4 Estrelles de Beisbol 
Dies 28, 29 i 30 d’octubre. 13a edició, en memòria de 
l’expresident Pedro Garcia, i 7a edició, en memòria de 
Xavi, Joel, Eric i Mario. Lloc: Estadi de Beisbol i Softbol 
Sant Boi. Organització: CBS Sant Boi 

Dia Mundial de la Salut Mental 
Dg. 2 d’octubre. Jornada 
musical per la Salut Mental 
amb inflables, tallers de 
música, concerts i fira 
d’entitats. Lloc: Jardins 
CASM Benito Menni. 19 
h I Dt. 4 d’octubre. Club 
de Lectura. Lectura i 
comentaris de El professor 
Bernhardi, d’Arthur 
Schintzler. Moderadora: 
Roser Vallejo. Cal Inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca 
M. Aurèlia Capmany. Dj. 6 d’octubre. 17 h I III Jornada 
Esport i Salut Mental. Lloc: Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu. Dg. 9 d’octubre. 10 h I 11è Cros Solidari per la 
Salut Mental i Volta Solidària per la Salut Mental. Lloc: 
Parc de la Muntanyeta. Dl. 10 d’octubre. De 10 a 17 h 
I Fira d’entitats per la Salut Mental, taller de teràpia 
amb gossos, presentació i acte de signatura a la Taula 
de Salut Mental, actuació musical i exposició del 2n 
Concurs de Dibuix i Pintura Fundació Orienta. Lloc: Can 
Massallera. D’11.30 a 13.30 h I Tornejos de dòmino, 
escacs, dames i bàdmington i pintura en viu. Lloc: Pl. 
Teresa Valls i Diví. Dc. 19 d’octubre. 18 h I Cineforum: 
Alguien voló sobre el nido del Cuco. Lloc: Cal Ninyo. 
De l’11 al 14 d’octubre. Estand informatiu sobre Salut 
Mental. Lloc: Vestíbul del Parc Sanitari 
Organització: Ajuntament, Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, Fundació Marianao, Institució Balmes, Fundació 
Orienta i Ass. Equilibri. 

Lectura en veu alta 
11 h I Els dijous. Literatura. En veu alta, tots llegim. 
Viatges amb la tieta, de Graham Green. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer 

Mercat de Pagès
De 15 a 20 h I Els 
divendres. Venda de 
productes del Parc Agrari 
del Baix Llobregat, 
activitats i tallers de cuina 
saludable. Lloc: rambla de Rafael Casanova. Org.: 
Ajuntament i Parc Agrari del Baix Llobregat 

Dimecres 19 d’octubre 
18 h I Tertúlia poètica. La poesia de Guillermo 
Carnero. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Dijous 20 d’octubre 
18.30 h I Xerrada. Introducció a l’agricultura 
regenerativa. Per conèixer els principis bàsics d’aquest 
tipus d’agricultura. Amb Lluís Bosch, enginyer tècnic 
agrícola. En el marc de De l’hort a la biblioteca. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Divendres 21 d’octubre 
19 h I Xerrada. Els llibres perduts. Lloc: llibreria Les 
Hores. Organització: L’Espiral Literària i llibreria Les 
Hores 

Dissabte 22 d’octubre 
11 h I Festa. Happy Festa We Art. Música en directe, 
animació infantil, mostra d’artesania i tallers. Lloc: Can 
Castells Centre d’Art. Organització: We Art 

Diumenge 23 d’octubre 
11 h I I Esport solidari. 
Zumba Pas a Pas amb 
el Càncer de Mama. La 
recaptació es destinarà a 
l’estudi molecular en tumors 
de l’Hospital Clínic de 
Barcelona. Preu solidari: 8 € 
(4 €, els menors de 12 anys). 
Inscripcions: pasapascm.cat. 
Organització: Ajuntament, 
Associació Pas a Pas amb el 
Càncer de Mama, Turycar i 
Mas Corominola 

Dijous 27 d’octubre 
18.30 h I Tast de filosofia. Llibre de gentil e dels tres 
savis, de Ramon Llull. En commemoració de l’Any Llull. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Divendres 28 d’octubre 
21.30 h I Música. Nit de country rock acústic. Amb 
Juanjo Zamorano i Oscar Avendaño i Yellowstone, com 
a teloners. Preu: 6 €. Lloc: Cal Ninyo. Organització: 
Programa Born to be bad de Ràdio Sant Boi 

Diumenge 30 d’octubre 
18.30 h I Concert. Jonás Campos. Informació i venda 
d’entrades: casadesevillasantboi.blogspot.com. Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: Casa de Sevilla. 

22 h I Música: Sant 
Boi Jazz Club. Tui 
Higgins & Xavier 
Monge Jazz Project. 
Preu: 8 €. Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: 
Ajuntament 

Dimecres 2 de novembre 
18.30 h I Tertúlia literària. Això sembla el paradís, de 
John Cheever. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

2a Temporada Microteatre
20, 20.30 i 21.30 h I Dj. 6: Night, de la cia. Ras. Dj. 
20: Primos, de la cia. Pura Vida. Dj. 27: El Ascensor, 
de la cia. Pura Vida. 3 Passis de 15 minuts i 15 
persones per passi. Actors i públic, a l’escenari. Preu: 
3 €, amb consumició mínima inclosa. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Espai Weller. 

Aquesta agenda podria ser modificada 
Consulteu: 
santboi.cat 
culturasantboi.cat 
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat 
sbesports.cat i barrejant.cat 

Sant Boi i el Jazz, 25 anys caminant plegats
Concerts i activitats paral·leles (OCTUBRE) 
22 h I Dv. 21. Inici del certamen amb Lila Ammons & Toni Solà Quartet. Lloc: Cal Ninyo. Dv. 28. Dave 
Mitchell &Kike Angulo Swing Guitars Band. Lloc: Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou 
Preu dels concerts: 8 €. Organització: Ajuntament 

Dj. 13. 11 h I Música i claqué: The Ground Sister Claqué. Lloc: Mercat de Torre de la Vila. Dv. 14. 
23 h I Performance poètica amb el poeta santboià Abel Santos. Gratuït. Lloc: Punt Nou (Girona, 
19). Organització: Punt Nou. Ds. 15. Cercavila amb la Dixeland Royal Garden (11 h I Pl. Mercat 
Muntanyeta i pl. Generalitat. 12 h I Cutat Cooperativa i Molí Nou). 21 h I Actuació de The Woodys 
Gypsy & jazz band. Preu: 6 €. Lloc: Casal Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca 

Consulteu la programació completa, a les pàg. 12 i 13 i, properament, a santboi.cat/mostrajazz

 Mostra de Jazz 2016 

Som iguals, som diferents. 
20 anys de Barrejant: 1996-2016 

Dia 30 de setembre. 19 h I Inauguració amb l’activista colombià Jeison Castaño 
“Jeihhco”, un dels participants en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. 21 h 
I Sopar de la Cooperació i la Solidaritat. Preu: 10 €. Reserves a www.barrejant.cat. 22.30 
h I Audiovisual: 20 anys de Barrejant. 23 h I Teatre: Cruïlla, a càrrec del Grup de Teatre 
Inestable de Sant Boi. 

Dia 1 d’octubre. 10 h I Cercavila amb els Gegants de Casablanca, els Diables de 
Casablanca i Tots som Santboians. De 10 a 20 h I Mercat solidari de segona mà. 
Informació: www.facebook.com/mercatsolidarisantboi. De 10 a 13 h I Carrusel ecològic. 
14 h I Dinar popular. 16.30 h I Documental: Síria, una història d’amor, dirigit per Sean 
McAllister, i cafè-te-tertúlia amb Essam Daod, metge palestí fundador d’Humanity 
Crew, i Zaina Erhaim, coordinadora de l’Institute of War and Peace Reporting, a Síria. 
18 h I Espectacle: Tras la frontera, a càrrec de Plataforma Tirante. 19 h I Taula rodona: 
Defensores dels Drets Humans d’Amèrica Llatina, amb Sandra Zambrano, advocada 
hondurenya de l’APUVIMEH, Valdenia Paulino, activista brasilera contra la pobresa, i 
Esperanza Huayama, activista pels drets de les dones esterilitzades per força al Perú. 
19.30 h I Música. Africa Colours. 21 h I Música. The Balcony Players. 22 h I Espectacle de 
foc: 20 anys de Barrejant. 23 h I Música. Aziza Brahim. 

Dia 2 d’octubre. D’11 a 12.30 h I Jocs amb objectes vells: Gargot de Joc. 12.15 I Cloenda 
de l’activitat que Ensenyament Solidari ha fet amb les escoles de la ciutat. 13 h I 
Espectacle: Post-clàssic, amb Tortell Poltrona, recull del millor del seu repertori. 

I també... Els dies 1 i 2 d’octubre, fira d’entitats, el Bar Rejant, ecològic, social i amb 
justícia, i sabons artesanals de l’associació Développement Holistique Afrique, de Mali. 
Llocs: Can Massallera, pl. Catalunya, L’Olivera, c. Antonio Machado i pl. Teresa Valls i 
Diví. Organitzacció: entitats de cooperació i Ajuntament 

Més info: barrejant.cat, Facebook Cooperació Sant Boi i 
twitter @CooperacióSantBoi 

Viure Sant Boi
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“Cal reduir el volum 
dels residus” 

Quant fa que treballeu els temes mediambientals 
al vostre institut? 
De fet, a la primera revista que es va fer al centre, 
a començaments dels anys 80, ja es va parlar del 
medi ambient en un article sobre el canvi climàtic. 
Després, l’any 1991 van crear el primer grup 
d’educació ambiental i es va introduir aquesta 
matèria al currículum del centre. 

Es podria dir que sou un centre pioner.... 
L’any 1.999 ens vam convertir en un centre pioner 
del projecte d’Escoles Verdes. Es va iniciar un pla 
d’acció al començament de curs en el qual van fer un 
seguiment de quatre factors: la recollida de residus, 
l’estalvi d’aigua, l’estalvi energètic i la mobilitat. A 
partir de l’any següent l’alumnat va començar a fer 
auditories ambientals i a traslladar-ne els resultats 
a la comunitat educativa qui proposava noves 
accions de millora. 

Sou un exemple en la recollida de residus? 
A totes les aules amb alumnat fix disposem de 
contenidors de paper, plàstic i rebuig. Els delegats 
de cada classe supervisen que es faci una recollida 
correcta. Al centre tenim tota mena de contenidors 
(paper, plàstic, piles, vidre i oli) que recull l’empresa 
municipal CORESSA amb la qual tenim un conveni 
de col·laboració. També es recicla el mobiliari vell 
i el material informàtic obsolet. Els residus del 
laboratori i del taller de fabricació mecànica els 
recullen empreses autoritzades per la Generalitat 
per a aquesta tasca. 

JOAN VIVES és professor a l’INS Marianao des de l’any 1991. Aquest catedràtic de física i química 
(matèries que imparteix al centre) va fer un doctorat en Química de Ciències Ambientals  amb 
la finalitat de divulgar la importància de la sostenibilitat entre l’alumnat de secundària de l’INS 
Marianao. 

Els alumnes s’impliquen a la recollida de residus? 
L’institut té una comissió ambiental en la qual 
participa tota la comunitat educativa. Totes les 
activitats que es fan són avaluables en alguna 
matèria escolar. 

Un exemple... 
De forma esporàdica, al migdia,  l’alumnat fa una 
recollida dels residus que es generen. Ho fan els 
alumnes de 4t d’ESO i batxillerat. Fan la classificació 
en bosses de cada tipus de residu i es controla la 
recollida que no s’ha fet de forma adequada. Aquí 
tot està encaminat a reduir residus, el reciclatge no 
és una finalitat en si mateixa 

Es reconeix tota aquesta tasca? 
El nostre centre, juntament amb l’Escola de Treball 
de Lleida, són els únics de Catalunya que tenim el 
certificat ISO 14.001 que reconeix la feina que es 
fa en medi ambient. Un auditor extern comprova 
el compliment del Pla d’acció ambiental i fa la 
corresponent declaració. L’any 2.014 ens van lliurar 
el Premi Escoles Verdes. 

Quins resultats heu obtingut? 
Dels 12 centres de secundària de Catalunya que més 
treballen en educació ambiental, l’INS Marianao és 

N “L’any 1991 van crear 
a l’Institut Marianao el
	
primer grup d’educació 
ambiental” 

N “Cada dia, al migdia,
	
l’alumnat fa una 
recollida dels residus 
que es generen” 

el que presenta cada vegada un consum més baix 
en tots els factors. Al nostre web (institutmarianao. 
es) es pot fer un seguiment de tot el treball que 
desenvolupem. 

Què vols afegir? 
Cal agrair a l’Ajuntament de Sant Boi el 
suport donat, que ens ha ajudat des d’un bon 
començament. A banda de la recollida de 
residus, també rebem una subvenció, materials, 
contenidors i altres mitjans   n 




