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Dissabte 11 de juny

De 9.30 a 13 h
Cloenda dels Jocs Escolars Esportius
Amb regals i inflables 
A l’estadi Joan Baptista Milà  
Org.: Ajuntament i Consell Esportiu del 
Baix Llobregat

10 h  
Vólei
A càrrec del Club Voleibol Sant Boi 
A la pl. Bòbila
Org.: Club Voleibol Sant Boi

11 h
Desfilada dels comerços del barri
Al c. Montmany

12 h 
Festa aigua
A la pl. Ernest Lluch  
Org. : Ajuntament

17 h 
Cercavila i Mostra d’entitats amb activitats
A la pl. Ernest Lluch
Org.: Comissió de festes de Camps Blancs
 
18 h
Espai actiu: Zumba, Body Balance, Ioga i 
Samarkand Tribal
A la pl. Bòbila

18 h
Circuit d'Educació vial
Amb l'equip d'educació Vial de la Policia 
Local de Sant Boi
A la pl. Teresa Valls i Diví
Org.: Ajuntament

18 h
Ball de la gent gran
A la pl. Assemblea de Catalunya
Org.: Ass. Gent Gran Sant Boi i l'Ajuntament

19 h
Teatre: El Miracle d'Anna Sullivan
Amb Illets d'Abrera. En el marc de "Teatre 
per la Pau. Somriures per Ucraïna" de la Fe-
deració de Teatre Amateur. Recaptació, per 
a Pallassos sense Fronteres. Donació: 7 €
A Cal Ninyo
Org.: Col·lectiu Teatral Tripijoc

19.30 h
Presentació del llibre Los enemigos
De l'escriptor santboià Kiko Amat
A la Unión Extremeña (J. Verdaguer, 161)
Org.: Unión Extremeña. Col·laboren La Bar-
beria, la Rosella forn de pa artesà, Art Ibè-
ric, Noemí centre d’educació infantil, Celler 
vins de la terra, Junta d’ Extremadura

21 h
Sopar de gala
Reserves, al Casal de Marianao de l’1 al 10 
de juny o fins a exhaurir aforament
A la pl. Mercè Rodoreda
Preu: 2 €. Org.: Ajuntament

21.30 h 
Mostra d’entitats
Tots som Santboians, Aficionados al Baile, 
Ball en Línia, Casa de Sevilla i Les Llunes
A la pl. Mercè Rodoreda

21.30 h 
Espectacle musical: Roquiem
Entorn de l’obra de Paul Barker. Teatre, dan-
sa, cors i banda d’instruments de vent. Amb 
Hamlet Escola d’Arts Escèniques; Loida 
Grau Dance School; corals Renaixença, Pe-
dres Blanques i Fundació Marianao; Cor Re-
naixença i de Sant Perpètua; Cor de Cambra 
del Centre d’Ensenyament Musical de Bar-
celona; Blaikorus i Blai Band
Al parc de la Muntanyeta
Entrada lliure. Org.: E M Blai Net

Diumenge 12 de juny

10.30 h 
Circ. En companyia
Amb Circ Pistolet
A la pl. Teresa Valls i Diví 

11 h 
Trobada de puntaires i escacs
A la pl. Generalitat

11 h 
Jocs Tradicionals i Fira infantil
Amb Espai Lúdic, Did Associació, Marianao 
Fest i AAVV Poblet Marianao.
A la pl. Teresa Valls i Diví

Dijous 9 de juny
 
19.30 h
Pel·lícula: Espartacus
El clàssic de Stanley Kubrick en el marc dels Ludi Rubricati
Als Cinemes Can Castellet
Preu: 5 € + beguda. Org.: Ajuntament i Cinemes Can Castellet

Divendres 10 de juny

20 .30 h
Pel·lícula: La vida de Brian
El clàssic film dels Monty Python en el marc dels Ludi Rubricati
Als Cinemes Can Castellet
Preu: 5 € + beguda. Org.: Ajuntament i Cinemes Can Castellet

Dissabte 11 i diumenge 12 de juny

Ludi Rubicati
Torna la festa romana de Sant Boi. Tallers, activitats de recreació, 
espai de jocs i moltes coses més
Dia 11, de 17 a 21 h, i dia 12, de 10 a 14 h. Informació: agendasb.info
A Can Barraquer, jardins Can Torrents i Termes romanes
Gratuït. Org.: Ajuntament

Sant Boi s'endinsa amb força en l'estiu de la mà de la programació Estiu 
als Barris, una mostra de l'enorme i rica vitalitat cultural i associativa de 
la nostra ciutat.

Activitats esportives, cicles i festivals musicals i familiars, balls popu-
lars, mostres d'entitats i sopars de veïns i veïnes, un festival de cinema i 
moltes altres propostes que donen veu a multitud d'iniciatives ciutada-
nes i municipals s'escamparan per tot Sant Boi.

Música, amb el Rubrifolkum (que va tenir lloc el primer cap de setmana 
de juny), el Festival Crisàlide o la Música a la Fresca. Ofertes per al pú-
blic familiar, amb els Ludi Rubricati (la festa romana), el Karxofarock, les 
ludoteques als barris o els espais de jocs infantils. Esport a l'aire lliure, 
amb la proposta jove Fit Xperience, els Jocs a la Plaça, per a infants i 
adolescents, o l'Estiu Actiu, per a persones amb discapacitat. La sego-
na edició del Fantboi, el festival de cinema fantàstic, i les Conferències 
d'Estiu de La Rutlla són altres propostes molt atractives que conviden a 
gaudir d'un estiu ple de sorpreses.
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12 h
Matinée de ball
Tornen les matinées Sant Boi Ball
Als Jardins de l'Ateneu
Gratuït. Org.: Sant Boi Ball  

13 h 
Festa de l'escuma i sardinada
A la pl. Teresa Valls i Diví
Preu: 4  €, la sardi-
nada

19 h 
Havaneres. Sons de 
Taverna
A la pl. Mercè Rodo-
reda
Gratuït

20 h 
Rom cremat 
A càrrec d’Amicitia
A la pl. Mercè Rodo-
reda
Gratuït. Org.: Amicitia

Del 15 al 28 de juny 

Exposició: #Siguemrefugi. Per un món sense camps
En el marc del Dia Mundial de les Persones Refugiades
A la pl. Ajuntament i barrejant.cat
Org.: Ajuntament

Dijous 16 de juny

De 19 a 20.30 h
Showcooking per una activitat física saludable
Per promoure l’activitat física i una nutrició saludable
Inscripcions gratuïtes: presencialment, poliesportius La Parellada, 
Can Massallera o L'Olivera, o sbesports.cat 
A Can Massallera
Organització: Ajuntament

Del 16 al 19 de juny

Cinemes Can Castellet
Fantboi 2022
En aquesta segona edició, el cinema alternatiu, de terror i fantàstic. 
El cartell és obra de la il·lustradora santboiana Raquel Gu. Informa-
ció i programació: www.fantboi.cat     
Als Cinemes Can Castellet
Org.:  Fantboi amb la col·laboració de l’Ajuntament

Divendres 17 de juny

De 17.30 a 20.30 h
Jornada Boig per l’esport femení
Amb voleibol, beisbol, handball, futbol, bàsquet i rugbi.  Per a totes 
les nenes i noies de 8 a 16 anys
A l’estadi de beisbol i softbol

Inscripcions: https://bit.ly/jornadaesportfe-
meniSB. Org.: Ajuntament i clubs esportius 
de Sant Boi

21 h
Concert. La Ley de Morfi a les Muses
Amb temes del primer disc de la banda, 
Más que Jesucristo. Amb Morfi Grei, al ca-
pdavant, líder de la Banda Trapera del Río
Al Casal de Marianao
Entrades: 7 €, a entrapolis.com. Org.: Espai 
cultural Les Muses

22 h 
Concert Jove. Marcel i Júlia i Porto Bello
Marcel i Júlia presenten En Òrbita i Porto 
Bello, el seu darrer treball, La Llei Universal 
Les persones menors de 18 anys han de 
venir acompanyades d’una persona ma-
jor d’edat i portar autorització signada per 
mare, pare o tutor o tutora legal. Les me-
nors de 14 anys han d'anar acompanyades 
del pare, mare o tutor o tutora legal
A Can Massallera
Gratuït. Aforament limitat.Org.: Ajuntament

Dissabte 18 de juny

De 10 a 23 h
Activitats familiars solidàries
Zumba i activitats en benefici de la investi-
gació del càncer
Al pati de l’Institut Rafael Casanova
Org.: Associació Jut contra el Càncer

D’11 a 17 h
Concert de Combos 
Amb l’alumnat de la Càpsula
Als jardins de Can Torrents
Gratuït. Org.: La Càpsula

11.30 h
Cinema. Refugi en curt 
Mostra de curtmetratges sobre el dret al re-
fugi per a nens i nenes, a partir de 7 anys. 
En el marc del dia Mundial de les persones 
Refugiades
A Cal Ninyo
Entrada lliure. Org.: Ajuntament

21.30 h 
Festa del Corpus
Vetllada Flamenca amb l’Acadèmia Luisa 
Fernando i la ACA Casa de Granada
Al c. Eduard Toldrà
Gratuït. Org.: ACA Casa de Granada

Diies 18 i 19 de juny

Festival Crisàlide
Un festival social amb una mirada local que 
promou espais de cultura i debat. Amb con-
certs, taula rodona sobre joves i activisme i 
Crisàlide Market d'artistes del territori
Informació i entrades: festivalcrisalide.cat
A la terrasseta i als jardins de l'Ateneu
Organització: Destí Origen

Diumenge 19 de juny

De 9.30  a 19 30 h
XII Memorial Josep Lorente d'Escacs
Torneig de partida ràpida dins del circuit 
d’escacs català
A la Biblioteca Jordi Rubio i Balaguer
Entrada lliure Org.: Club d’Escacs Sant Boi

12 h
Ball swing 
A càrrec de Swing Boi
Als jardins de l’Ateneu
Gratuït. Org.: Swing Boi i Ajuntament

Dilluns 20 de juny

De 10 a 18 h
Dia Mundial de les Persones Refugiades.
#Desplaçades. Procés d'instal·lació artística 
escolar. A les 19 h, performance i orques-
tres de corda de l'EM Blai Net 
Més informació: barrejant.cat
A la pl. Ajuntament
Org.: Ajuntament

Dimarts 21 de juny

19 h
Pel·lícula: Flee
Projecció i col·loqui sobre els drets LGTBI+
Més informació: barrejant.cat
Als Cinemes Can Castellet
Entrada lliure. Org.: Ajuntament

Divendres 24 de juny

19 h
Actuació de ball en línia 
Pg. Pau Casals
Org.: Associació de Gent Gran de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou

20h
Ball de la Gent Gran i rom cremat
Pg. Pau Casals
Org.: Ass. Gent Gran Ciutat Cooperativa i 
Molí Nou, Comissió de festes i Ajuntament
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Dies 24 i 25 de juny

12 h 
Els vermuts del Tendal
Ofertes musicals i artístiques per a tothom
A la pl. Carles Massó i Blanch
Org-: Comissió de festes de Ciutat Coopera-
tiva i Molí Nou i Ajuntament

Dissabte 25 de juny

21 h
Sopar popular i música
Reserva de cadira (1,5 €) al casal, del 10 al 
20 de juny o fins a esgotar aforament
Al pg. Pau Casals  
Org.: Comissió de festes de Ciutat Coopera-
tiva, CF Cooperativa i Ajuntament

Diumenge 26 de juny

11 h
Holi Cooperativa
Festival de colors amb balls de bollywood 
en directe i festa de l’escuma. Venda de 
pols de colors, a partir de les 10 h
Pg. Pau Casals
Org.: Comissió de festes de Ciutat Coopera-
tiva i Molí Nou i Ajuntament 

12 h
Festa de l'escuma
Al Passeig Pau Casals
Org.: Comissió de festes de Ciutat Coopera-
tiva i Molí Nou i Ajuntament

13 h 
Sardinada popular i Xaranga Bandsonats
A la pl. Carles Massó i Blanch
Org.: Comissió de festes Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou i Ajuntament 

18.30 h
Exhibicions de ball 
Actuació de ACA Casa de Granada,  Acade-
mia Susy i Fina La Ina, amb Amor burlesque
Al pg Pau Casals  
Org.: Comissió de festes Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou i Ajuntament

Del 27 de juny al 28 de juliol

De dilluns a dijous, de 18.30 a 20 h
Jocs a la plaça
Activitats esportives, de caràcter lúdic i re-
creatiu, per promoure hàbits saludables en-
tre els nens i les nenes de 6 a 12 anys 
Del 27 al 30 juny: parc de la Muntanyeta
Del 4 al 7 juliol: pl. l’Olivera
De l’11 al 14 juliol: pl. Ernest Lluch
Del 18 al 21 juliol: Bibl. M A Campmany 
Del 25 al 28 juliol: pl. Teresa Valls i Diví
Inscripcions: A la plaça on es fa l'activitat
Gratuït. Org.: Ajuntament

Del 27 de juny al 29 de juliol

Dimarts i dimecres, de 18 a 20 h, i dijous, 
de 17 a 20 h 
Estiu actiu 
Espai de trobada i relació durant el temps 
de lleure i oci, adreçades a persones amb 
discapacitat intel·lectual. A partir de 18 
anys. Cal disposar del certificat de discapa-
citat, estar empadronat o empadronada a 
Sant Boi i fer inscripció prèvia
Al Casal de Marianao (c. Miquel, 2)
Activitat gratuïta. Org.: Ajuntament

30 de juny i 7, 14 i 21 de juliol

Ludoteca d’estiu als barris 
De 17 a 20 h
Els dijous d'estiu les famílies amb nens i ne-
nes de 0 a 12 anys poden gaudir d’activitats 

de lleure en espais de Ciutat Cooperativa, Marianao, Centre i Camps 
Blancs 
30 de juny: Torre del Sol
7 de juliol: pati Església Sant Pere Apòstol
14 de juliol: pl. Generalitat
21 de juliol: pl. Ramon Mas i Campderrós
Gratuït. Org.: Ajuntament

De l’1 de juliol al 18 de setembre

Espai Can To
Un any més torna CanTo, l’autèntic i encantador espai de la música 
local
Més informació: @barsenviusantboi
Als jardins de Can Torrents
Org.: Bars’n’Viu i Ajuntament

Dissabte 2 juliol

9 h
Matinades Grallers
Pels carrers del barri Casablanca
Org.: Gegants i Grallers de Casablanca

A partir de les 11 h  
Festival Familiar  Karxofarock
Torna el Karxofarock amb propostes per a in-
fants de totes les edats i les seves famílies. La 
música serà protagonista, amb actuacions en 
directe, i hi haurà propostes lúdiques, artísti-
ques i culturals i una completa programació 
amb contacontes, tallers en família, DJ’s, zona 
gastronòmica i moltes sorpreses més 
Més informació: @karxofarock
Al parc de la Muntanyeta   
Org.: Col·lectiu Karxofarock

11 h
Passejada de Gegants i grallers
Pels carrers del barri de Casablanca
Org.: Geganters i Grallers de Casablanca
 
11 h
Patinatge
A la zona de patinatge de La Gralla
Org.: Federació Els Garrofers

12.30 h
Lluirament de premis del Concurs de Fotografia de Gegants i Caps 
Grossos 34a Ciutat Gegantera de Sant Boi
A la pl. Ramon Mas i Campdarrós
Org.: Associació DphotoSB

19 h
Commemoració Dia de 
l’Orgull LGTBI 
Actuació d’Improderadas
A la Rbla. Rafael Casanova  
Org.: Ajuntament
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19.30 h
Taller de Circ
A la pl. Olivera
Org.: Els Garrofers amb la col·laboració de 
Roda d’Espectacles

22 h
Correfoc infantil Diables de Casablanca
Pels carrers del barri Casablanca  
Org.: Federació Els Garrofers

Dies 6, 13, 20, 27 de juliol

De 19 a 20 h
Kick boxing per a joves de 14 a 16 anys
Per entrenar, els dimecres d'estiu, al ritme 
de la música combinant moviments de 
boxa sense contacte i fitness
Cal inscripció: @joventutsantboi
A la Torre del Sol
Gratuït. Org.: Ajuntament

Dies 7, 14, 21, 28 de juliol

De 20.30 a 23 h
After Sun Boi
Els dijous d'estiu. Per a persones joves de 
16 a 30 anys. Amb piscina lliure i activitats 
dirigides, tant a l’aigua com fora
Inscripcions, a partir del 30 de juny: @jo-
ventutsantboi i santboi.cat
Al Parc d’Aigües de la Muntanyeta
Gratuït. Cal el Carnet SB Jove actiu. Org.: 
Ajuntament

Dijous 7 de juliol

19 h
Exposició Concurs Nacional de fotografia 
de gegants i caps grossos de la 34º Ciutat 
Gegantera de Sant Boi
A la Gralla
Org.: Federació Els Garrofers

Dies 9, 16, 23 i 30 de juliol

22 h
Música a la fresca
Els dissabtes de juliol 
Dia 9. Canela N'Drama
Dia 16. Petit Comité
Dia 23. On The Road Trio
Dia 30. Nit de flamenc: Antonio "El Bocai-
llo", Bartolo i Yola Garblan i José Andrés 
Cortés
A la Torre de Benviure  
Preu: 5 €, inclou copa de cava. Org.: Unión 
Extremeña

Divendres 15 de juliol

De 19 a 01 hores
Fira. Llibre d'Estiu
A la plaça de l'Ajuntament
Org.: llibreries Isart, Barbus i Abacus

Dissabte 16 de juliol

11 h
Festa Holi 
A la pl. Olivera
Org.: Els Garrofers amb la col·laboració de 
Roda d’Espectacles

12.30 h
Festa de l’escuma
Org.: Els Garrofers amb la col·laboració de Roda d’Espectacles

19.30 h
Espectacle de Circ
Org.: Els Garrofers amb la col·labora ció de Roda d’Espectacles

20.30 h
Havaneres i rom cremat
Org.: AV Casablanca i Fed. Els Garrofers

Del 23 al 30 de juliol

XIII Campionat Europeu de Softbol 2022 
A l’estadi municipal de beisbol i softbol
Org-: Club de Beisbol i Softbol Sant Boi i Federació de Beisbol i 
Softbol

Juny i juliol

Patis Oberts
Horaris dels patis oberts d’escoles de la ciutat durant l’estiu.
Fins el  19 de juny (dissabtes i diumenges):
Escola Ciurana. De 10.30 a 13 h i de 17 a 20 h
Escola Gaudí. De 10.15 a 12.45 h i 17.15 a 19.45 h
Escola Massallera. De 10 a 12.30 i 17.30 a 19.30 h
De 27 de juny fins a final de juliol (de dilluns a diumenge):
Escola Ciurana. De 18 h a 21 h
Escola Gaudí. De 18.15 a 20.45 h
Escola Massallera. De 18.30 a 20.30 h
Org.: Ajuntament

Els dijous de juny, juliol i setembre

19 h
Cicle de conferències d’estiu de La Rutlla
A la terrassa del Museu-Can Barraquer  
Org.: La Rutlla, Centre d’Estudis Santboians

Les piscines d'estiu obren les portes el 25 de juny
Tot a punt per a l'obertura de la piscina d'estiu del Parc d'Aigües de la Muntanye-
ta. L'equipament estrena temporada amb un horari d'obertura ampliat, que anirà de 
les 11 a les 20 hores, i mantenint els preus públics de l'any passat per accedir a les 
instal·lacions. 
Per reduir el temps d'espera, les entrades i els abonaments de temporada es poden 
comprar o reservar 'on line' mitjançant una aplicació a l'ordinador, al telèfon mòbil o a 
la tauleta, que generarà un codi QR per a un control d'accés digitalitzat.  El sistema per-
met una millor gestió de l'aforament i vol evitar que les persones se'l trobin complet. 
El Parc d'Aigües de la Muntanyeta de Sant Boi, que es va inaugurar l'estiu de l'any pas-
sat, compta amb una piscina d'alta qualitat i sostenibilitat per al bany a l'estiu. També 
disposa d'espais familiars i zones d'oci.  

www.estiualsbarris.com
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Este año Sant Boi cuenta con siete 
espacios públicos, interiores y ex-
teriores, que proporcionan a la ciu-
dadanía confort térmico, descanso 
y seguridad frente a episodios me-
teorológicos extremos, como la ola 
de calor que estamos viviendo estos 
días. 

Se amplía con un refugio climàtico 
más respecto al año anterior, tenden-
cia que seguirá en los próximos años. 
Los parques de Marianao, de la Mun-

tanyeta y Can Julià, la plaza de los 
Focs de Sant Joan, la Biblioteca Jordi 
Rubió y Balaguer, Can Massallera y el 
último añadido para este verano, el de 
Cal Ninyo, son los siete refugios cli-
máticos repartidos por el municipio.. 

Mejor acondicionamiento
Además, durante el mes de junio se 
hará la instalación de surtidores lú-
dicos y mejoras en el parque de Can 
Julià, otro de los refugios, para que la 

Sant Boi tendrá este verano siete refugios 
climáticos donde protegerse del calor

gente y especialmente los niños se 
puedan refrescar. 

Estos equipamientos y espacios 
públicos pueden acoger a la pobla-
ción en general, pero se prioriza la 
entrada de las personas en situación 
de vulnerabilidad social y aquellos 
grupos de población de mayor ries-
go frente a las altas temperaturas: 
personas mayores, bebés y enfermos 
crónicos.

Para identificar los refugios se han 
colocado carteles en la entrada de 
cada uno de los lugares. En cada car-
tel existe un QR con la información 
sobre los diferentes refugios de la 
ciudad y del entorno

La Xarxa Metropolitana de Refugis 
Climàtics (XMRC) agrupa a los equi-
pamientos municipales y los espacios 
públicos que pueden proporcionar 
condiciones de confort térmico en 
episodios de temperaturas extremas. 
El objetivo general es que, en un fu-
turo, cualquier persona residente en 
el municipio disponga de uno de es-
tos equipamientos a menos de 10 mi-
nutos a pie.

Tratamientos preventivos contra las plagas
Con la llegada del calor las plagas 
proliferan con mayor facilidad, por 
eso cada año durante los meses de 
verano se intensifican los tratamien-
tos para el control de plagas en las 
calles, sobre todo contra mosquitos, 
roedores y cucarachas.

Tratamientos novedosos
Este año se aplica un tratamiento 
extraordinario contra las cucara-
chas mediante una técnica nove-
dosa, aplicando a las paredes de 
los más de 300 pozos del alcan-
tarillado una pintura insecticida 
mucho más eficaz  y perdurable 
que el tratamiento convencional.    

Paralelamente también se intensifi-
can los tratamientos contra roedores 
en vía pública y parterres del con-
junto del municipio.

El Servicio de Control de Mosqui-
tos ha realizado durante la semana 
del 10 al 15 de mayo el primer trata-
miento sistemático contra mosquitos 
en los sumideros de todo Sant Boi, 
más de 4.000 en total. 
 A lo largo del verano, y según la 
evolución de las lluvias y la tempe-
ratura, se repetirán estos tratamien-
tos. El producto utilizado no tiene 
ningún impacto ambiental puesto 
que se utiliza un producto biológi-
co, no químico.

Empiezan los trabajos 
para prevenir 
incendios forestales 
A mediados de mayo se 
han iniciado las tareas de 
mantenimiento más intensas  para 
la prevención de los incendios 
forestales, que este año supondrá 
un trabajo de unas 70 hectáreas.
De acuerdo con la normativa 
actual, debe haber un 
mantenimiento de la vegetación. 
Se establece en la franja de 25 m 
que limita con las urbanizaciones, 
los núcleos de población, las 
edificaciones y las instalaciones 
situados en terrenos forestales, así 
como en todas aquellas parcelas 
situadas a una distancia de 500 m 
de este límite. 
Las franjas son espacios de 
vegetación que se vacían,  
siguiendo una serie de criterios 
establcidos, para evitar la 
propagación del fuego (tanto por 
el suelo como a través de las copas 
de los árboles) y que crean una 
especie de cordón de seguridad de 
25 metros de ancho alrededor de 
todas las edificaciones situadas 
en zonas de riesgo. Las zonas 
afectadas por la normativa se 
pueden consultar en el plano de 
delimitación municipal.  
Se prevé terminar los trabajos de 
mantenimiento de las franjas de 
protección, antes de la llegada 
de San Juan, período en el que 
comienza el mayor riesgo de 
incendios. 
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NSant Boi es hoy una ciudad 
capaz de generar emociones 
positivas e inspirar nuevos 
proyectos vitales

É       

NSant Boi és avui una ciutat 
capaç de generar emocions 
positives i inspirar nous 
projectes vitals

  s probable que durante la pasada Festa Major 
muchos y muchas de vosotros os dierais cuenta de 
que el lema Sant Boi. Pura Inspiració decoraba los 
diferentes escenarios. Con esta acción queríamos 
dar a conocer la nueva marca de ciudad, un eslogan 
que resume lo que Sant Boi representa hoy en día: 
una ciudad capaz de generar emociones positivas y 
de inspirar nuevos proyectos vitales, un municipio 
capaz de liderar procesos transformadores desde la 
innovación y la creatividad.

Prueba de este liderazgo es la jornada pionera al-
rededor del vehículo eléctrico celebrada el pasado 27 
de mayo, que reunió al sector de la automoción para 
debatir sobre los retos de la movilidad sostenible. 
O el Fórum Econòmic que tendrá lugar el próximo 13 
de junio, que busca sumar el mundo de la empresa al 
desarrollo de las nuevas agendas urbanas, es decir, al 
compromiso de trabajar por un futuro sostenible y sa-
ludable. 

En Sant Boi seguimos dando ejemplo de este com-
promiso: por un lado, poniendo en funcionamiento la 
renovación del alumbrado público con tecnología led, 
una clara apuesta por el ahorro energético; y por otro, 
finalizando las remodelaciones de las calles Sant Pere 
y Joan Martí, dos hitos más en un proceso de transfor-
mación del espacio público que va ganando entornos 
más sostenibles y amables para la ciudadanía.

Otros motivos de satisfacción son que el empuje y 
la iniciativa de Sant Boi también se pongan de ma-
nifiesto en el ámbito de las políticas sociales, como 
el servicio de apoyo psicológico a adolescentes y 
jóvenes, que ha tenido una gran acogida entre es-
tos colectivos y que ha merecido la atención de los 
principales medios de comunicación del Estado. O 
ver este mismo empuje reflejado en los proyectos de 
nuestros jóvenes en la última edición del Sant Boi Ta-
lent. Pura inspiración.

 s probable que durant la passada Festa Ma-
jor molts i moltes de vosaltres  us adonéssiu que 
el lema Sant Boi. Pura Inspiració decorava els 
diferents escenaris. Amb aquesta acció volíem 
donar a conèixer la nova marca de ciutat, un es-
lògan que resumeix el que Sant Boi representa 
avui dia: una ciutat capaç de generar emocions 
positives i d’inspirar nous projectes vitals, un 
municipi capaç de liderar processos transforma-
dors des de la innovació i la creativitat. 

Prova d’aquest lideratge és la jornada pionera al 
voltant del vehicle elèctric celebrada el passat 27 
de maig, que va aplegar el sector de l’automoció 
per debatre sobre els reptes de la mobilitat sosteni-
ble. O el Fòrum Econòmic que tindrà lloc el pròxim 
13 de juny, que busca sumar el món de l’empresa al 
desenvolupament de les noves agendes urbanes, 
és a dir, al compromís de treballar per un futur sos-
tenible i saludable. A Sant Boi continuem donant 
exemple d’aquest compromís: d’una banda, po-
sant en marxa la renovació de l’enllumenat públic 
amb tecnologia led, una clara aposta per l’estalvi 
energètic; i per una altra, finalitzant les remode-
lacions dels carrers Sant Pere i Joan Martí, dues 
fites més en un procés de transformació de l’espai 
públic que va guanyant entorns més sostenibles i 
amables per a la ciutadania.

Altres motius de satisfacció són que l’empenta 
de Sant Boi també es posi de manifest en l’àmbit 
de les polítiques socials, com ara el servei de su-
port psicològic a adolescents i joves, que ha tin-
gut una gran acollida entre aquests col·lectius i 
que ha merescut l’atenció dels principals mitjans 
de comunicació de l’Estat. O veure aquesta ma-
teixa empenta reflectida en els projectes dels 
nostres joves en la darrera edició del Sant Boi 
Talent. Pura inspiració.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

E      

Sant Boi. Pura inspiració
Sant Boi. Pura inspiración
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Sant Boi renova l'enllumenat públic 
amb LED i telegestió intel·ligent
Els treballs per completar la renovació de 
la xarxa d'enllumenat públic han començat. 
És un nou pas per a la transformació de 
l'espai públic a Sant Boi, el procés de tran-
sició energètica que viu la ciutat i l'evolució 
cap a un model de gestió urbana amb parà-
metres 'smart city'.

El projecte de millora energètica i am-
biental de l'enllumenat públic comportarà 
la substitució de 7.301 punts de llum (el 
70% dels que hi ha al municipi) i comple-
tarà el canvi a tecnologia LED de la totalitat 
de la xarxa. També es renovaran 148 qua-
dres de comandament. 

Totes les llumeneres amb làmpada de va-
por de sodi, mercuri o inducció es canvia-
ran per llumeneres amb làmpada de díode 
emissor de llum (LED). La tecnologia LED 
és més eficient, necessita menys manteni-
ment, té una millor reproducció cromàtica 

(més similar a la llum diürna) i causa menys 
contaminació lumínica. 

Transformació de l'espai públic
La incorporació de LED i sistema de tele-
gestió al 100% de la xarxa constituirà una 
nova fita en el procés de transformació de 
l'espai públic a Sant Boi (com les noves pis-
cines d'estiu o la reurbanització de la plaça 
de la República i els carrers de Sant Pere o 
Joan Martí). L'espai públic guanyarà en sos-
tenibilitat, qualitat, confort i seguretat.

Transició energètica
Serà també un pas de gegant en l'aposta 
que ha fet la ciutat per la transició ener-
gètica i la lluita contra l'emergència cli-
màtica, que es traduirà en una reducció de 
1.300 tones l'any en emissions de CO2 i un 
estalvi global de 410.000 euros l'any i.

Cap a l'smart city
Aquesta és també la principal actuació pre-
vista a curt termini en el camí de Sant Boi 
cap a un entorn urbà 'smart city'. Els nous 
quadres de comandament de l'enllumenat 
incorporaran comunicació 4G, la qual cosa 
permetrà una gestió intel·ligent a distància: 
ajust de l'horari d'encesa carrer per carrer, 
detecció preventiva d'avaries, monitoratge 
d'incidències a temps real...

La renovació de l'enllumenat es cofinança 
en un 50% amb fons europeus FEDER (a tra-
vés de l'IDAE, dependent del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

Els darrers anys, l'Ajuntament ja ha anat 
renovant la xarxa d'enllumenat públic, po-
sant LED a les zones de nova urbanització i 
als carrers de major afluència de persones. 
Ara es passarà de cop del 30% al 100% de 
la xarxa n   

Els treballs es 
duran a terme  
per fases a  
diferents zones  
de Sant Boi.  
Es faran 
comprovacions 'in 
situ' i mesuraments 
per ajustar a 
cada carrer les 
condicions idònies 
de lluminositat

La ciutat estalviarà 
410.000 euros 
anuals entre consum 
elèctric i costos de 
manteniment
La renovació integral de la xarxa 
d'enllumenat públic de Sant Boi, 
cofinançada amb fons europeus FEDER, 
tindrà com a conseqüència importants 
beneficis ambientals i, també,  
un considerable estalvi econòmic  
per a la ciutat de Sant Boi. 
Els càlculs de l'Ajuntament xifren aquest 
estalvi en 410.000 euros anuals:
300.000 euros en la factura de la llum 
(ja que el consum elèctric es reduirà 
en un 63%, segons les previsions)  i 
110.000 euros per la disminució dels 
costos de manteniment de la xarxa 
(-28%). El volum de diòxid de carboni 
(CO2 ) alliberat a l'atmosfera minvarà 
en 1.300 tones l'any. Les primeres proves de funcionament de les noves llumeneres es van fer a finals de maig. Les tasques per instal·lar més 

de 7.300 nous punts de llum a tota la ciutat es perllongaran fins a principis de 2023
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Visites al  
comerç i la 
restauració  
als barris

L'alcaldessa, Lluïsa Moret,  
continua donant suport 
a les botigues de proximitat i els 
bars i restaurants de Sant Boi. Són 
nombrosos els negocis locals que 
han rebut la visita de l'alcaldessa 
en companyia dels regidors i les  
regidores de cada barri. Aquestes 
visites volen expressar el  
reconeixement a l'esforç, la  
valentia i l'esperit emprenedor de 
moltes persones de Sant Boi que 
han obert les portes  del seu  
establiment durant la pandèmia o 
bé han aprofitat per reorientar les 
seves estratègies. També es  
passa per locals amb una  
llarga trajectòria que ja són  
història viva del comerç de la  
ciutat. Al maig s'han visitat  
establiments de restauració a dife-
rents punts de Sant Boi i,  
aprofitant la recent remodelació, 
s'han mantingut trobades amb el  
veïnat i comerços de l'entorn del 
carrer de Joan Martí. 

TotalSport (Joan Martí, 50)

Restaurant El Portugués (Dr. Antoni Pujadas, 48)

Restaurant Can Lluís ( Ronda de Sant Ramon, 179)Bar la Ruta (Joan Pagès, 7)

Pizarro Churrería (Joan Martí, 52) Frutas y Verduras Tuttifruti ( Cerdanya, 13)

Saite Moda y Perfumería (Joan Martí, 38)

Restaurant El Gaucho (Carrer de la Joventut,12)
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Nuevos paneles informativos 
en los accessos a la zona 
agrícola y forestal 
En los últimos meses se han colocado 
10 paneles informativos en los accesos 
al espacio agroforestal desde el núcleo 
urbano de Sant Boi. Es una iniciativa 
conjunta del Consejo Comarcal del Baix 
Llobregat y los dieciséis ayuntamientos 
que forman parte de las Montañas del 
Baix, que han acordado señalizar de forma 
coordinada los puntos de acceso de cada 
municipio, dentro de las acciones para 
proteger este territorio y difundir los sus 
valores. Hay paneles en el Estrecho de 
Rocas, el collado de Querol, Can Sala, las 
calles Canons, Camí de Golbes, Garrofers, 
Camí del Llor y Miquel Ros del Llor, el 
pasaje Llobregat y la BV-2004.

Nuevo programa de empleo 
para reforzar la limpieza  
y el mantenimiento del 
espacio público
Veinte personas de la ciudad han 
empezado a trabajar en el Ayuntamiento 
a partir del día 1 de junio de 2022  
gracias al programa ocupacional  
Trabajo y Formación. 
El programa de este año ha presentado 
dos líneas de actuación dirigidas a las 
personas mayores de 55 y a personas 
desempleadas no preceptoras de 
prestaciones. 
Con un contrato laboral de 12 meses, 
están llevando a cabo tareas de 
mantenimiento de la ciudad, como 
jardinería, limpieza viaria, carpintería, 
paletería, cerrajería, logística y 
fontanería. 
También recibirán sesiones de 
orientación y acompañamiento laboral 
durante la duración del contrato.

El proyecto ha permitido ganar espacio para peatones en una de las puertas de entrada al núcleo histórico

Las obras de reurbanización de la calle de 
Sant Pere y su confluencia con la calle de 
Mossèn Pere Tarrès han finalizado. Esta 
puerta de entrada al casco antiguo se ha 
remodelado para hacerla más accesible, se-
gura y sostenible. Se han eliminado las ba-
rreras arquitectónicas, se ha pacificado la 
circulación de vehículos, se han potenciado 
los espacios destinados a peatones y se ha 
renovado la red de alumbrado con tecno-
logía LED para reducir la contaminación 
lumínica y potenciar el ahorro energético. 

Más espacio y mejor conexión 
La calle de Sant Pere y la bajada Pere Ru-
sinyol son ahora de plataforma única, con 
prioridad de paso para peatones. En la es-
quina con la calle de Mossèn Pere Tarrés se 
ha creado una nueva zona de estancia, con 
nuevos bancos y arbolado. Las plazas para 
aparcar y los contenedores de residuos se 
han concentrado en los tramos de mayor 
anchura de la calle. Se han enterrado lí-
neas aéreas de suministro de servicios, se 

ha renovado la red de alcantarillado y en 
diferentes puntos se han colocado baran-
dillas de protección. La actuación urbanís-
tica, que también ha afectado a la calle de 
la Baixada de Pere Russinyol, ha reforzado 
la conexión de la zona del Puig del Castell 
con el centro del núcleo histórico y con el 
barrio de Vinyets y Molí Vell.

Las obras de la calle de Sant Pere consti-
tuyen un paso más en el proceso de trans-
formación del espacio público iniciado en 
Sant Boi para configurar un espacio urba-
no de calidad, sostenible y centrado en las 
necesidades de las personas. La renovación 
de la calle de Sant Pere se suma ahora a 
otros proyectos transformadores como las 
piscinas de verano, la remodelación de la 
plaza de la República, frente al Mercado de 
la Muntanyeta (finalizada el pasado mes 
de marzo) , la reurbanización de la calle de 
Joan Martí (recientemente finalizada) o la 
renovación integral de la red de alumbrado 
público con LED y telegestión inteligente 
(en marcha desde el mes de mayo) n

Finalizan las obras de la calle Sant Pere, 
puerta de entrada al núcleo histórico

La remodelación 
ha mejorado la 
conexión de la 
zona del puig del 
Castell con  
el núcleo 
histórico y el 
barrio de Vinyets 
i Molí Vell.  
La calle de Sant 
Pere y la Baixada 
Pere Rusinyol 
son ahora de 
plataforma 
única, con 
prioridad de paso 
para peatones
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getales se ha incrementado. Se ha co-
locado nuevo mobiliario urbano y las 
redes de suministro se han adecuado. 
El principal objetivo de la actuación ha 
sido configurar un entorno más cómodo 
para el paso de las personas, que invita a 
pasear y relacionarse, y conectado con las 
zonas más actividad comercial del barrio 
de Marianao.

Espacio público en transformación
La transformación del espacio público es 
una de las grandes prioridades del Ayunta-
miento. La renovación de la calle Joan Martí 
se suma ahora a otros proyectos transforma-
dores que se han llevado a cabo en la ciudad. 
Es el caso de las piscinas de verano (estre-
nadas en junio de 2021), la remodelación 
de la plaza de la República (finalizada el 
pasado mes de marzo), la reurbanización de 
la calle de Sant Pere, en el núcleo histórico 
(recién acabadas) o la renovación integral 
de la red de alumbrado público con tecno-
logía LED (actual) n 

La calle Joan Martí, más accesible y 
con más espacio para caminar
Ya se puede acceder a la calle Joan Martí 
con normalidad debido a la finalización de 
las obras de reurbanización. La remodela-
ción de esta arteria del barrio de Marianao 
ha ganado espacio para andar, creando un 
nuevo eje de paseo y convivencia vecinal. 
Sant Boi da continuidad así al proceso de 
transformación de su espacio público, con-
figurando un entorno urbano de calidad, 
sostenible y centrado en las necesidades 
de las personas.

Plataforma única
Las obras han mejorado la accesibilidad en 
toda la calle y la seguridad de la circula-
ción. Las dos aceras se han ampliado, una 
de ellas con tratamiento de plataforma úni-
ca respecto a la calzada para priorizar a los 
peatones. Los cruces y los pasos de peato-
nes han ganado visibilidad. 

El alumbrado público se ha renova-
do con LED para ahorrar energía y mi-
nimizar la contaminación lumínica y la 
presencia de arbolado y elementos ve-

La actuación es 
un nuevo paso 
en el proceso de 
transformación 
del espacio 
público, 
que permite 
una mejor 
adaptación a las 
necesidades de 
la ciudadanía

El espacio público de  
Sant Boi sigue mejorando 
día a día en los barrios 
Por un lado, con grandes obras 
que conllevan importantes 
transformaciones en el espacio 
urbano. Por otra parte, con pequeñas 
actuaciones que ayudan a facilitar la 
vida cotidiana de las personas. Es el 
caso de dos intervenciones recientes 
en el distrito de Camps Blancs 
Casablanca. 
▶Camps Blancs. En la avenida Aragó/
Narcís Monturiol, se ha creado una 
rampa para que el vecindario pueda 
acceder de forma más directa y 
accesible a las viviendas, sin necesidad 
de subir y bajar escaleras. 

 
            

▶Casablanca. En la plaza Joan XXIII, 
se han colocado unos pasamanos 
para minimizar el riesgo de resbalar, 
especialmente para evitar caídas de las 
personas mayores. 

Son pequeñas actuaciones que, desde 
la proximidad, ayudan a tener un 
espacio público más accesible y seguro.
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L'Ajuntament ha organitzat el dia 27 de 
maig, la 'Jornada Vehicle Elèctric: perspec-
tives de futur i visions compartides'. Ex-
perts en automoció, empreses i institucions 
s'han aplegat al Coboi lab per compartir 
reflexions i experiències sobre el canvi de 
model que viu el sector de l'automoció.

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, ha afirmat a 
l'acte de presentació que "Sant Boi vol ser 
referent en el procés de transició ecològica", 
un procés vinculat a l'evolució present i fu-
tura del vehicle elèctric. En aquest sentit, ha 
emmarcat la celebració de la jornada en el 
paper de lideratge de Sant Boi, com a "mu-
nicipi pilot de les agendes urbanes de Cata-
lunya i Espanya ", en el camí cap a ciutats 
més saludables i sostenibles.

També ha situat la jornada com una acció 
d'àmbit local vinculada a la tasca del Pacte 

de ciutat per a nou impuls social i econòmic 
de Sant Boi. Aquest compromís col·lectiu, 
que aplega esforços de les forces polítiques 
i els agents socials i econòmics del munici-
pi, compta amb un grup de treball dedicat 
específicament al futur del vehicle elèctric 
a la ciutat.

 
Compromís col·lectiu
Toni Mora, vicepresident de l'associació de 
concessionaris Sant Boi Motor i membre 
del grup de treball sobre el vehicle elèc-
tric del Pacte de Ciutat, ha indicat que és 
necessari "socialitzar el vehicle elèctric 
i fer possible que tothom pugui circular 
amb ell". "Hem de transformar els nostres 
models de negoci", ha indicat, "per passar 
de ser venedors de cotxes a donar serveis 
a la ciutadania". 

Per fer possible 
el procés de 
transició cap 
a una nova 
mobilitat
serà indispensable 
implicar el conjunt 
d'agents socials 
de la ciutat, també 
els ciutadans i les 
ciutadanes perquè 
se'n sentin part

La ciutat organitza una jornada pionera sobre el 
futur del vehicle elèctric i el sector de l'automòbil

Amb més de vint anys de trajectòria con-
junta, el conjunt de concessionaris de Sant 
Boi representa més del 90% de les marques 
comercials existents a Espanya. Ara, el mo-
ment actual convida a fer un pas qualitatiu 
envers la transformació del sector.

Durant la jornada han tingut lloc ponèn-
cies amb testimonis de representants de 
diferents sectors i taules de diàleg per com-
partir visions sobre les perspectives de fu-
tur del vehicle elèctric. El tinent d'Alcaldia 
de Ciutat Sostenible i Saludable, José Ángel 
Carcelén, s'ha encarregat de la cloenda de 
l'acte.

La 'Jornada Vehicle Elèctric: perspectives 
de futur i visions compartides' ha estat una 
actuació finançada amb fons Next Genera-
tion de la Unió Europea, dins del Pla d'Acció 
de l'Agenda Urbana Espanyola n

Sant Boi AGENDA URBANA local. Innovació i sostenibilitat

Sant Boi és 
municipi pilot de 
l'Agenda Urbana 
de Catalunya i 
Espanya.  
La ciutat és 
referent per 
desenvolupar 
polítiques 
sostenibles 
amb una triple 
mirada social, 
econòmica i 
ambiental
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El dilluns 13 de juny tindrà lloc a 
l'auditori del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu el Fòrum Econòmic de Sant 
Boi "És necessari fer un 'reset' en 
l'economia?". Una mirada social, am-
biental i econòmica de l'Agenda Ur-
bana 2030. L'esdeveniment aplegarà 
ponents de diferents àmbits i espe-
cialitats com Tomàs Molina, cap de 
Meteorologia de TV3; Sara Berbel, 

gerent municipal de l'Ajuntament de 
Barcelona, i Antón Costas, catedràtic 
de Política Econòmica de la UB. 
L'acte serà presentat per la periodista 
Ariadna Oltra.

Una nova economia
El Fòrum Econòmic d'enguany 
s'emmarca dins l'Agenda Urbana 
2030 i  vol debatre sobre el repte 

El Fòrum Econòmic convida les empreses a 
reflexionar sobre el repte de la sostenibilitat

d'una nova economia basada en la 
sostenbilitat social, econòmica i am-
biental. 

Hi estan convocades empreses, co-
merços, associacions i els instituts de 
secundària de la ciutat. A nivell extern 
hi participaran empreses de tot el te-
rritori, institucions del sector públic, 
associacions d'empresaris: PIMEC, 
Cambra de Comerç i sector acadèmic. 

L'Ajuntament obre una nova convocatòria d'ajuts per 
a la reactivació de comerços i petites empreses

S'ha aprovat el nou paquet d'ajuts 
del Programa Futur, que ofereix ajuts 
econòmics a empreses i comerços de 
Sant Boi que hagin executat projec-
tes de millora, adaptació, transforma-
ció, ampliació, creació de noves línies 
de negoci o adaptació a les noves 
necessitats del mercat. En aquesta 
quarta convocatòria, es donarà suport 
a projectes  de millora, digitalització i 
transició ecològica dels comerços i les 
petites empreses. En els propers dies 
es farà pública la convocatòria de 

2022, que dona suport a nous projec-
tes d'inversió, amb una dotació total de 
147.705,86 €. Hi haurà temps per pre-
sentar les sol·licituds fins al 30 de juny.

Solucions innovadores
El Programa Futur és un dels fruits de 
l'ecosistema de col·laboració que 
s'ha configurat a Sant Boi entre 
l'Ajuntament i els agents econòmics i 
socials del municipi arran de la pandè-
mia per gestionar els efectes amb so-
lucions col·laboratives i innovadores. Més informació: www.santboi.cat

Sant Boi AGENDA URBANA local. Innovació i sostenibilitat
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A la passada Festa Major, el lema 'Sant Boi. 
Pura Inspiració' decorava els diferents es-
cenaris. Va ser l’estrena de la nova marca de 
ciutat, un eslògan que resumeix el que Sant 
Boi representa avui dia: una ciutat capaç de 
generar emocions i experiències positives i 
d’inspirar nous projectes vitals, un municipi 
capaç de liderar processos transformadors 
des de la innovació i la creativitat.

Ciutat saludable i sostenible 
Sant Boi vol expressar amb aquesta marca 
l'aposta per posicionar-se com una locali-
tat metropolitana referent, innovadora i 

inspiradora. Aquesta aposta es fonamen-
ta en anys de recorregut d'una estratègia 
global per esdevenir una ciutat saludable i 
sostenible, gràcies a la posada en marxa de 
mesures pioneres en relació amb el medi 
ambient, l'energia i la salut.

Ecosistema social i econòmic
En paral·lel, la marca apel·la al talent i 
el caràcter inspirador de la gent de Sant 
Boi. La ciutadania local, les entitats i el 
teixit comercial i empresarial de la ciutat 
han sabut aprofitar les circumstàncies de 
la pandèmia per configurar un ecosistema 

NSant Boi estrena lema, passant del Boig per tu al Pura Inspiració 

Nova marca de ciutat

social i econòmic potent i inspirador, 
basat en el treball col·laboratiu i les 
aliances.

Tipografia exclusiva
La nova tipografia corporativa és obra 
d'Iván Castro, dissenyador gràfic sant-
boià amb un gran prestigi internacio-
nal com a especialista en 'lettering'. Es 
tracta d'una tipografia exclusiva per a 
la ciutat, que porta el nom de 'Sant-
boiana'. 
 
Mirada al futur
La proposta d'Iván Castro s'inspira 
en el Modernisme i mira cap al futur 
mitjançant un conjunt d'alternatives 
tipogràfiques combinables i de gran 
versatilitat per aparéixer en diferents 
formats, suports i presentacions n

La imatge de la nova marca de ciutat es va poder veure a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament 
durant la celebració de la Festa Major
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Juny, un  
mes per  
reconèixer 
l'esforç i el 
talent juvenil

Amb l'arribada de la calor, 
arriben també els comiats 
de final de curs a escoles, 
instituts i centres d'educació 
postobligatòria i formació pro-
fessional. 
No podem oblidar tampoc 
que Sant Boi és una ciutat que 
aposta per la innovació, la 
transformació i el creixement 
personal i professional, també 
dels i les més joves. 
És per aquest motiu que des de 
l'Ajuntament es dona suport 
i reconeixement a l'esforç, la 
dedicació i el talent amb la 
presència de l'alcaldessa, Lluï-
sa Moret, acompanyada per 
altres representants del 
consistori en moments com 
els actes de graduació dels 
instituts, la celebració dels 
Jocs Florals o l'última gala 
del projecte Sant Boi Talent, 
emprenent a les aules. 

Final de Sant Boi Talent, emprenent a les aules
Una vegada més, grups de noies i nois dels centres de secundària de Sant Boi han treballat durant tot el curs en 
projectes reals, que han creat al costat de les seves empreses mentores. Hem tornat a comprovar que a la nostra ciutat 
hi ha talent jove i emprenedor. Enhorabona a totes i tots els qui heu participat i als grups guanyadors: Maria González 
i Ester Martínez amb el projecte “Back Up Avi”, de l’INS Ítaca; Álex Sánchez i Sofia Caurel amb el projecte BECOUNDER, 
del Col·legi Sant Josep; Julia Mateo i Wanda Pordoy amb el projecte IMP TEA, de l’INS Ítaca; Arnau Cencerrado i Lara 
Biel amb el projecte MAPA LILA, del Col·legi Sant Josep, i Joel Lozano i Alexis Sierto amb el projecte LERNANTO, de 
Pedagogium Cos. Gràcies a Talent Factory per la seva organització i implicació.

Jocs Florals 2022
El passat 31 de maig es va fer l'entrega de premis de 
la 35a edició dels Jocs Florals a Can Massallera. Un 
acte on es van lliurar els premis literaris amb tot de 
moments especials per als nois i noies guardonats 
i, especialment, una trobada plena de moments per 
fomentar la literatura entre les noves generacions 
de santboians i sanboianes. Una edició més plena de 
creativitat, llengua i literatura. 

Actes de Graduació 
En les darreres setmanes s'han començat a celebrar els actes 
de graduació d'instituts i centres de formació postobligatòria.
Els instituts Rafael Casanova i Camps Blancs han celebrat la 
graduació dels cursos de Batxillerat i l'alumnat del CFGS de 
l'INS Camps Blancs d'Estilisme i direcció en perruqueria han 
fet la seva mostra  com a tancament de formació. Enhorabona 
a tots i totes les graduades en la promoció 2022, ara inicieu un 
nou camí.  
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Sant Boi celebra la Festa Major
La ciutat ha viscut del 19 al 22 de maig la seva esperada Festa Major plena 
de concerts, activitats familiars i cultura popular, que han omplert carrers i 
places. En aquesta festa de retrobament s'ha presentat la marca "Sant Boi 
Pura Inspiració". Per descomptat, el piromusical ha posat el punt final. 

I la Capvuitada
Amb les tradicionals catifes florals, les havaneres a càrrec d'Els Pescadors 
de l’Escala amb rom cremat, tabalada i correfoc, sardanes, jocs infantils i 
festa de l'escuma, el CauSoundBoi, trobada de joves orquestres de corda, 
desfilada de moda, actuacions de ball, sopar popular... s'ha celebrat un any 
més la Capvuitada els dies 27, 28 i 29 de maig.

Noces d'or 
La ciutat va celebrar les noces d'or de 
les parelles del municipi amb 50 anys de 
convivència el passat 7 de maig amb una 
festa commemorativa a la Torre del Sol. 
L’esdeveniment va comptar amb la 
col·laboració de les associacions de gent 
gran de la ciutat i més d'una desena de 
parelles i les seves famílies van poder 
gaudir de la celebració.
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Sant Boi, una ciutat viva

Quinzena Cultural de la Gent Gran
Dels dies 6 al 20 de maig s'ha pogut gaudir d'un total de 24 
activitats de diferent tipologia destinades al col·lectiu de 
persones de més de seixanta anys. Algunes de les activitats han 
estat tallers, com el d'hort urbà o cosmètica natural, concursos 
de cuina, teatre, cursos, xerrades o la Diada Esportiva. En 
el marc de la programació de la Festa Major, ha tornat el Ball 
Matiné i la Festa Gran de la Gent Gran. 

Slam Poetry
S'ha disputat la final de l’Slam Poetry (Ins), 
amb les actuacions dels 24 finalistes dels 
diferents centres de secundària de Sant 
Boi. El llac de la Deessa de la Muntanyeta 
amb més de 500 estudiants animant els 
seus companys i companyes gràcies a 
l'organització de Cultura Excèntrica. 

Exposició del Centenari de 
la UE Santboiana, al Museu 
Coincidint amb la celebració del Dia 
Internacional dels museus, el passat 
18 de maig va tenir lloc la inauguració  
del recorregut per l’evolució de la Unió 
Esportiva Santboiana (UES), el primer club 
de rugbi d’Espanya al museu de Sant Boi. 
Cent anys dedicats a la pràctica, foment i 
divulgació de l’esport. 

Festa dels 18
Ha tornat la festa en homenatge als 
santboians i santboianes que aquest 2022 
fan 18 anys, una edat on es presenten molts 
reptes i decisions que marcaran el seu futur. 
Una celebració des de l'Ateneu Santboià 
amb música, sortejos i molt d'humor!

Dia de les Famílies
La plaça de Catalunya s'ha omplert de gent 
per celebrar el Dia Internacional de les 
Famílies. S'ha pogut gaudir d'un espai de 
joc lliure i creatiu a càrrec de Tata Inti i de 
l'espectacle d’animació infantil de Fefe.

Ciutat gegantera
Del 13 al 15  de maig Sant Boi ha celebrat que és Ciutat 
Gegantera 2022. Aquest  honor  quedarà  per sempre a la ciutat 
amb el monument de l'escultor santboià Manuel Morales que s'ha 
inaugurat a la plaça del Llobregat (crtra. Sta. Creu de Calafell) A 
més, s'ha signat el conveni entre l’Agrupació de Colles Geganteres 
de Catalunya, la Colla dels Geganters i Grallers de Casablanca i 
l'Ajuntament, la interpretació de l'himne "Faixes, força i fal·lera", 
creat especialment per a l'ocasió, el pregó inaugural a càrrec de 
Núria Salán i les cercaviles i trobada de gegants als carrers. 
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El Ple de l'Ajuntament s'ha sumat a la 
Declaració per a uns municipis i co-
munitats cuidadores, impulsada per 
la Diputació de Barcelona. 

L'adhesió implica un compromís 
formal per situar les cures en el 
centre de l'acció política a la ciutat. 
Sant Boi destina enguany 3,7 milions 
d'euros a la cura de les persones, mi-
tjançant partides com les del servei 
d'assistència domiciliària, la teleas-
sistència o els menjadors de la gent 
gran.

La declaració de la Diputació de 
Barcelona, que ha rebut el suport de 
les associacions municipalistes de Ca-
talunya (FMC i AMC) i d'una vuitante-
na de municipis, recorda que totes les 
persones requereixen cures al llarg 

de la vida i que aquesta necessitat 
s'intensifica a mida que augmenta 
l'edat. A la província de Barcelona, 
més de 120.000 persones tenen reco-
neguda una situació de dependència.

Compromís amb les cures
Per donar resposta a aquesta situa-
ció, el text afirma que cal avançar 
cap a un major reconeixement de la 
cura com a dret ciutadà i com a valor 
públic i cap a una major corresponsa-
bilitat personal, social i institucional. 
La declaració reclama a més que el 

El Ple municipal 
se suma a la 
Declaració per 
a uns Municipis 
i Comunitats 
Cuidadores

Àmplia oferta de 
recursos lúdics i 
educatius per  
a infants de  
0 a 3 anys 
Amb l'arribada de l'estiu, moltes 
famílies comencen a pensar 
en les possibilitats educatives 
i pedagògiques per als seus 
fills i filles de cara al setembre, 
especialment en la primera etapa 
de la infància. Davant d'aquesta 
necessitat, l'Ajuntament ha 
preparat un díptic amb un recull 
de tota l'oferta lúdico-educativa 
disponible a la ciutat per a la 
franja d'edat de 0 a 3 anys. 
Alguns dels recursos que s'hi 
inclouen són, d'una banda, els 
serveis educatius; com les llars 
d'infants i les escoles bressol de 
la ciutat i, de l'altra, els serveis de 
cura, ludoteques, espais familiars, 
racons i tallers de suport a la 
criança per a famílies, etc. 
Els horaris i els dies de cada servei 
queden detallats en el díptic, amb 
una oferta que cobreix la franja 
horària de matins en la majoria i 
alguns també de tardes. 

El conjunt de propostes són 
no només una oportunitat per 
afavorir les primeres relacions 
entre infants de la primera 
infància sinó també un suport 
per a les famílies, ja que suposen 
un ajut per a la conciliació. El 
díptic estarà a disposició de 
la ciutadania als equipaments 
municipals i a santboi.cat

treball de cures, exercit molt majori-
tàriament per dones, es reconegui, es 
professionalitzi i es dignifiqui.

L'Ajuntament de Sant Boi ha apostat 
històricament per les polítiques des-
tinades a la cura de les persones, que 
són una de les grans prioritats dels 
pressupostos municipals. 

Entre d'altres, la declaració convida 
a impulsar polítiques locals que demo-
cratitzin les cures i suposin un avenç 
en la corresponsabilització d'homes i 
dones, que afavoreixin l'accés a ser-
veis de cures en proximitat.

L'Ajuntament de Sant Boi 
s'adhereix a l'Alianza País 
por la Pobreza Infantil Cero

El Ple ha aprovat per unanimitat 
l'adhesió de l'Ajuntament a l'Alianza 
País Pobreza Infantil Cero, una inicia-
tiva impulsada pel l'Alto Comisionado 
contra la Pobreza Infantil del Govern 
d'Espanya per lluitar contra les des-
igualtats que afecten infants i ado-
lescents en situació de vulnerabilitat.
L'Ajuntament de Sant Boi ha prioritzat 
històricament les polítiques de lluita 
contra les desigualtats en aquestes 
etapes del cicle de vida, tot destinant 

a la població infantil i adolescent 
més vulnerable programes, recursos i 
serveis que comparteixen les metes 
i reptes d'aquesta iniciativa.

Sensibilització i aliances
L'adhesió a aquesta iniciativa vol ser-
vir per reforçar el compromís històric 
de la ciutat, tot afavorint la sensibi-
lització de la població sobre la po-
bresa infantil, la generació d'aliances 
per combatre-la, la mobilització 

d'inversions socials es tratègiques i 
l'impuls d'iniciatives innovadores.

Els principals reptes de l'Alianza 
País Pobreza Infantil Cero són garan-
tir una educació inclusiva i de qua-
litat  tot potenciant el talent i tren-
cant amb la bretxa digital i generar 
entorns saludables, positius i segurs 
garantint una nutrició saludable i 
equilibrada, promovent entorns se-
gurs i protectors i afavorint una par-
ticipació equitativa.

La teleassistència i l'atenció domiciliària són els principals serveis de cura oferts 
per l'Ajuntament, que hi destina més de 3,7 milions d'euros anuals
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Festa Gran de la Gent Gran 
La  Quinzena Cultural de la Gent Gran va 
culminar el 20 de maig amb la primera 
celebració de Festa Gran de la Gent 
Gran per homenatjar totes les persones 
que van fer 80 anys entre el 21 de 
maig del 2019 i el 20 de maig del 2020.  
Enguany, se celebren  tres edicions de la 
festa, ja que la del 2020 i a 2021 no van 
poder-se fer. Les altres dues edicions 
se celebraran el dia 19 de juny per a les 
persones que van fer 80 anys entre el 
21 de maig del 2020 i el 20 de maig del 
2022.  A les persones homenatjades 
se’ls fa reconeixement per la seva 
contribució a construir la ciutat. 

Festival Crisàlide 
Els dies 18 i 19 de juny se celebra als 
jardins de l'Ateneu el Festival Crisàlide,  
un festival social amb la voluntat d’obrir 
espais de reflexió i debat col·lectius. 
Amb la cultura com a eix vertebrador 
i com a eina de transformació social, 
el projecte uneix l’art i l’activisme per 
intentar incidir en la realitat des de la 
comunitat. Un projecte liderat i creat 
per persones joves, que treballen per 
crear una experiència que obri la porta a 
conèixer allò que ens envolta des d'una 
mirada crítica i defensant un model de 
cultura on ens veiem reflectits i amb el 
que ens agradaria trobar-nos en tots els 
espais en què ens movem.  Entrades i 
informació: festivalcrisalide.cat

Festival Fantboi
Aquest cop el certamen se celebra 
del 16 al 19 de juny i està centrat en el 
cinema alternatiu 
de terror i fantàstic. 
L’edició s’obrirà amb 
el film argentí “El 
oscuro lugar donde 
habitan”, de Gabriel 
Musgo, una proposta 
sobre les nostres 
pors a través de 
l’agarofòbia.
La imatge del cartell 
del festival és obra 
de la il·lustradora de 
Sant Boi Raquel Gu.
Programa i més 
informació:  
fantboi.com

La commemoració del Dia Mundial de 
les Persones Refugiades tindrà lloc el 
proper 20 de juny. Enguany, denuncia 
la situació de desplaçament forçat 
al món (#Desplaçades) i reivindica 
el nostre paper com a Ciutat Refu-
gi, amb la campanya #SiguemRefu-
gi. A més, gràcies a dues propostes 
en l’àmbit del cinema d’animació (la 
mostra de curtmetratges dirigida a 

infants Refugi en Curt i la pel·lícula 
d’animació per adults Flee) ens acos-
tem a la vivència del refugi en dife-
rents llocs del món.

#SiguemRefugi
És una campanya liderada des 
del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament amb l’impuls 
de vint-i-un municipis, entre ells 
Sant Boi, per visibilitzar la situació 
d’estancament en camps de 
refugiats en què malviuen milions 
de persones arreu del món. Amb 
aquesta campanya es visibilitza la 
situació en disset campaments de 
refugiats repartits arreu del planeta. 
A Sant Boi, la Plaça de l’Ajuntament 
acollirà la situació que es viu en 
els camps de refugiats europeus: 
Macrocampamento Las Raíces 
(Tenerife, Illes Canàries); Camp 
Karatepe II – Moria 2.0 (Lesbos, 
Grècia); Frontera de Bòsnia i H.- 
Croàcia -camps informals squads i 
el Camp de trànsit de Sombor o Sîd 
(Sèrbia). 

Sant Boi es reivindica com a Ciutat Refugi en el 
Dia Mundial de les Persones Refugiades

#Desplaçades
És una invitació a la reflexió i a l’acció 
dels centres educatius envers el dret 
al refugi a través de la creació d’una 
instal·lació artística comunitària que 
ocuparà la Plaça de l’Ajuntament 
el 20J. Aquest projecte, amb més 
de cinc anys de trajectòria, sorgeix 
de la col·laboració entre l’àmbit de 
Cooperació, Can Castells Centre 
d’Art, la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat i l’acompanyament 
artístic de Nien Boots. Catorze 
escoles i un total de 596 alumnes 
de 4t a 6è de primària s’han sumat 
al repte de reflexionar a les aules 
sobre la situació del refugi arreu del 
món, en aquest cas amb una mirada 
molt atenta al que està passant a 
Ucraïna on des que es va iniciar el 
conflicte ja han sortit del país més 
de 6.595.675 persones refugiades.  
Han treballat una proposta plàstica 
on es reutilitza calçat vell com a 
element simbòlic per alhora donar 
veu a les seves reflexions.

Més informació: barrejant.cat

Nova edició de la festa romana 'Ludi Rubricati'
Els dies 11 i 12 de juny se celebra  
una nova edició del Ludi Rubricati,    
la festa romana del Museu de Sant 
Boi de Llobregat. 

La religiositat femenina
L'edició d'aquest any es proposa des-
envolupar, com a tema central de 
la proposta la religiositat femenina 
a la Mediterrània a l’època romana, 
fil conductor que permet reconèixer 
la importància del paper de la dona 
en una faceta transcendental de la 
vida quotidiana romana. Les activi-
tats d’enguany es centraran en di-
verses representacions i propostes 
lúdiques per a tota mena de públic, 
des de l’elaboració d’un encens que 
formarà part del culte, la construc-

ció de la maqueta del temple d’Isis, 
jugar amb el coneixement de les 
deeses protectores, la fabricació de 
les corones per a la celebració de 
les Vestalia, preparació de les gale-
tes de la mola salsa, element bàsic 
per a ser ofert a l’altar, la visita al 
santuari de les muses, gaudint d’una 
divina entrevista amb aquestes pro-
tagonistes de la creativitat o gaudir 
d’una estona divertida participant en 
els jocs romans, entre d’altres activi-
tats. Un munt de propostes per tal 
de celebrar un parell de jornades 
d’immersió en la cultura romana, 
que es podran completar amb una 
visita exclusiva a les nostres termes 
romanes.

Més informació: museusantboi.cat
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E l 5 de juny és des de la dècada de 1970 el 
dia mundial del Medi Ambient. Establert per 
Nacions Unides, des d’aleshores ens van apa-
reixent a l’agenda política conceptes com 
sostenibilitat o la promoció de la conscien-
ciació ambiental de la societat, entre altres. 
Pocs anys més tard s’incorporaria el concep-
te de canvi climàtic. En general, aleshores no 
n’érem prou conscients del seu significat i de 
les repercussions en el nostre dia a dia.

Avui totes les administracions han incor-
porat els Objectius de Desenvolupament 
Sostenibleper al 2030 impulsats per Nacions 
Unides. La Generalitat disposa del Consell As-
sessor per alDesenvolupament Sostenible així 
com l’Agenda 2030. Sant Boi està adherit a la 
Declaració per una Agenda Urbana de Cata-
lunya. Dins dels diferents objectius trobem la 
lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat 
de les ciutats o les energies renovables. 

El món local, els ajuntaments, tenen, tenim, 
un paper clau en aterrar aquesta agenda mun-
dial. Impulsant des del propi ajuntament l’ús 
d’energies netes, acompanyar a empreses i 
particulars en aquesta transformació. Fent un 
ús eficient de l’aigua en el manteniment de la 
ciutat o reaprofitant l’aigua depurada del Prat 
per al reg en són exemples. Com també els 
canvis en la mobilitat que ja ens va arribant.

Els darrers mesos hem vist com s’han suc-
ceït episodis climatològics extrems o en da-
tes poc habituals. A l’àrea de la costa central, 
Barcelona, ens trobem amb manca de preci-
pitacions. Els embassaments hi falta reserva 
d’aigua. El dia Mundial del Medi Ambient amb 
tot el quesignifica té més força que mai.

Estas últimas semanas asistimos a un nuevo 
capítulo del desgobierno que nos asola a dia-
rio, sumido en una claudicación permanente 
a los enemigos de España. El presidente Pe-
dro Sánchez, en sus inicios presidente de la 
nación (nación de naciones, según el PP) y hoy 
presidente de un estado en demolición conti-
nua, ha sometido de nuevo a su partido a sus 
intereses, que también son los de su partido, 
el PSOE.

Escogemos dos de los capítulos más tristes 
de su larga carrera de despropósitos, que ya 
empiezan a ser un lastre para el país. La pri-
mera preocupación: la destitución de la direc-
tora del CNI por hacer muy bien su trabajo. 
Una destitución que pone en la picota a su 
mentora, la Ministra de Defensa Margarita 
Robles, en puestos de salida del gobierno en 
la próxima remodelación. 

En sustitución de la directora de Inteligen-
cia, la que era Secretaria de Estado de Defen-
sa. Tanto la Ministra como la Secretaria fue-
ron artífices del inicio, esta vez en serio, del 
traslado del cuartel del Ejército en Sant Boi 
a otro lugar de la ciudad más adecuado para 
todos. Sin ellas en el Ministerio nuestra preo-
cupación está más que fundada.

La segunda: el acuerdo al que han llegado el 
Partido Socialista (que gobierna en Sant Boi 
desde el fin de la dictadura) y los separatistas 
a cuenta de la lengua única, la única que hay 
que enseñar en las escuelas, un acuerdo que 
pretende superar las sentencias de los tribu-
nales y dejar sin castellano en las aulas a nues-
tros hijos.

Preocupación, mucha preocupación.

N Preocupación

P

Javier López 
regidor

N El espacio público:  
Nuestro espacio

ara el PSC el cuidado y mantenimiento del es-
pacio publico es una prioridad en este manda-
to. Quiero comenzar este artículo agradecien-
do el trabajo de las y los grandes profesionales 
que cuidan y hacen posible que podamos dis-
frutar nuestras calles, plazas y parques.

Durante este mandato hemos realizado un 
notable esfuerzo para reorganizar los servicios 
de limpieza, verde urbano y mantenimiento de 
nuestra ciudad y hemos creado para tal fin la 
regiduría de Espacio público. Del mismo modo 
hemos aumentado el número de profesionales 
en servicios como la limpieza viaria, creando 
nuevos servicios en la zona industrial y los ba-
rrios de montaña. También hemos aumentado 
y renovado la flota con vehículos más ecológi-
cos.

Hemos puesto en marcha nuevos servicios 
de limpieza de zonas verdes y desbroce de hier-
bas en aceras y alcorques mediante la contra-
tación de empresas de inserción de la ciudad 
que ofrecen trabajo a personas con diversidad 
funcional o problemas de salud mental.

Finalmente, quiero anunciar que vamos a 
poner en marcha un "plan de choque" de re-
asfaltado, pintura viaria y mejora de 50 cruces 
peatonales de la ciudad antes de fin de año.  

La ciudad más limpia es la que menos se en-
sucia y también la que más se cuida por sus 
vecinas/os. Decía Tierno Galván que: “Todos 
tenemos nuestra casa, que es el hogar privado 
y la ciudad, que es el hogar público”... Cada vez 
hay más personas que cuidan lo que es nues-
tro. 

¡Gracias por cuidar Sant Boi! 

erc@santboi.cat | twitter: @esquerrasantboi 
facebook.com/esquerra.santboi  | Instagram: @nousantboi

Jaume Sans
regidor

Lluís Tejedor
regidor

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

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

N El compromís ERC amb el dia 
mundial del medi ambient
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D es que començàrem el mandat, l'estratègia 
sobre Transició Energètica a Sant Boi ens està 
permetent executar diferents projectes, tots 
ells amb un objectiu comú: l'autonomia i efici-
ència energètica, l'estalvi econòmic i la reduc-
ció d'emissions. Ara, donem el tret de sortida 
a un nou projecte de gran envergadura, per 
la seva inversió i per l'impacte que tindrà. I 
és que, ja hem començat els treballs per a la 
renovació a tecnologia led i telegestió intel·li-
gent de la totalitat dels punts de llum de l'es-
pai públic que resten per renovar a la nostra 
ciutat. Uns treballs que finalitzaran a princi-
pis de 2023 i que substituiran 7.301 punts que 
representen el 70% que hi ha al municipi, arri-
bant així al 100% de la xarxa.

I això, quins beneficis aporta? Des d'un 
punt de vista econòmic, aquest canvi supo-
sarà un estalvi global de més de 410.000 eur/
any, reduint un 63% els consums i un 28% el 
manteniment. Des del punt de vista ambien-
tal, disminuirem en 1.300 tones/any el volum 
de CO2 alliberat a l'atmosfera. A més, la tele-
gestió intel·ligent ens permetrà ser més efici-
ents en la gestió: ajustos per carrer, detecció 
preventiva d'avaries o monitoratge d'inci-
dències en temps real. A tot això li sumem la 
transformació que suposa per l'espai públic, 
guanyant en sostenibilitat, qualitat lumínica, 
confort i seguretat.

Aquest projecte, que està cofinançat en un 
50% amb fons europeus a través de l'IDAE, ens 
permet continuar avançant en un dels grans 
reptes que tenim com a ciutat: l'energia com 
a vector de transformació per lluitar contra el 
canvi climàtic.

N Eficiència energètica  
i espai públic

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

Daniel Martínez
regidor

Ja fa gairebé un any que la concessió de les 
línies d’autobusos que cobreixen el Baix Llo-
bregat sud va canviar de mans, tot i que la 
nova companyia va iniciar el seu servei a inici 
de l’any 2022. Després de mig any, l’estat dels 
autobusos i el compliment de la seva freqüèn-
cia de pas és del tot millorable.

Hi ha molts problemes amb l’accessibilitat de 
persones amb mobilitat reduïda, molts cops 
aquestes persones no poden pujar a l’autobús 
si algú no els hi ofereix ajuda; hi ha massifica-
ció per la disminució de les freqüències de pas 
o per l’incompliment d’horaris; hi ha portes 
que no tanquen, goteres, amb l’arribada de la 
calor són molts els autobusos que no disposen 
d’aire condicionat, etc. Aquests són només 
alguns dels exemples que il·lustren la qualitat 
que hem perdut en el servei d’autobús en els 
últims mesos, una situació que després de sis 
mesos sense resoldre’s ja és alarmant.

Els problemes en els canvis relacionats amb 
les empreses concessionàries del servei no po-
den repercutir en la qualitat ni en la seguretat 
del transport públic. Si volem canviar les dinà-
miques de mobilitat i apostar per a reduir l’ús 
del vehicle privat i potenciar el transport pú-
blic per a aconseguir unes ciutats netes, amb 
menys tràfic i més vianants cal garantir una 
xarxa de transports públics dignes i de quali-
tat.

És necessari que l’AMB actualitzi la flota de 
vehicles que donen servei al Baix Llobregat 
Sud. Mereixem un transport públic segur i de 
qualitat.

N Transport públic de qualitat  
per a una mobilitat sostenible

Xavier Alejandre
regidor

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

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

 l releer el Plan turístico municipal del 2017, 
un caro encargo a la Universidad de Girona, 
tuve enfado y tristeza. Había 8 inconvenien-
tes para atraer turismo que seguían sin re-
solver. Lo denuncié en el Pleno; y recordé la 
visita a la terraza del Ayto.donde están los 
paneles solares, -otro de mis afanes- y, an-
tenas, una de ellas de la cara emisora- y al 
lado: las ruinas del Ateneo centenario, fede-
ralista y laico, el más rico, entre sus iguales y 
que recibió dones de burgueses y el trabajo 
gratis de sus socios.

Desde arriba, ruinas, un sombrajo y una 
barraca quemada en un incendio provoca-
do, diseñada por el arquitecto “provo”, Ciru-
geda. Desde este mirador recordé que con 
el Ateneo quebrado; fui una de las auditoras 
(1996) para ordenar sus cuentas saqueadas.

Pronto, el concurso por deudas; la subas-
ta, por poco y después la “okupación”, ante 
el desinterés municipal. Por fin, un alcalde, 
compró caro el Ateneo y el lugar “reokupa-
do” por un grupito, al que el Ayuntamiento 
dio la “gestión”.

Las ruinas, siguen, años después: Planes, 
subvenciones, rock. Las feas ruinas siguen a 
15 m del Ayuntamiento, su dueño. Y es lo pri-
mero que se ve desde el tren y la carretera, 
a pie o en vehículo, salgas por el sucio túnel 
Gater o no. 

Sin teatros, y sin sala polivalente para ac-
tos y conciertos. El Ateneo en ruinas, es el 
primer factor repulsivo para el visitante. Yo 
censuré sus cuentas años ha; pero ahora el 
Ateneo ruinoso es el grano de pus simbólico 
del pobre urbanismo de Sant Boi.

N Visión

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

A



Viure Sant Boi
N Juny 22

22

 
Programa Mixt:  
orientar i formar
Accions formatives subvencionades pel 
Consorci de Formació Contínua, que combinen 
cursos, una bona part dels quals incorporen 
certificat de professionalitat, i d'orientació per 
millorar les competències professionals. 
Des del Programa Mixt d'Orientació i Formació 
s'ofereix el servei gratuït d'Orientació Laboral 
per a persones treballadores o que hagin estat 
afectades per un ERTO. 
Si necessites saber com realitzar una bona 
entrevista de feina. 
Vols millorar les competències professionals.
Necessites actualitzar el teu CV.
O potser tens molts anys d'experiència però no 
tens la titulació i no saps com acreditar-la... A 
Orientació Laboral et poden ajudar.

Informació de contacte: 93 635 12 46 ext. 
2142 o bé al correu: mmateos@santboi.cat.

Cursos intensius de català  
a l'estiu 
A partir del 6 de juny es podran consultar 
tots els cursos que oferiran els centres 
de normalització lingüística al web www.
cpnl.cat. Oferta de cursos a Sant Boi: nivell 
inicial i nivell bàsic. Les inscripcions en línia 
i presencials seran del 27 al 30 de juny. 
Inscripció en línia: del 27 de juny a les 9 h i al 
30 de juny a les 20 .Inscripció presencial: del 
27 al 30 de juny de 9 a 13 h
Més informació: Servei Local de Català de 
Sant Boi de Llobregat, santboi@cpnl.cat,  
telèfon: 93 652 95 85.

Tauler 

Suport a l'estiu 
Des del 27 de juny fins al 28 de juliol l'equip 
de Suport a l'Estudi ofereix la possibilitat de 
participar en activitats de caràcter educatiu i 
de lleure gratuïtes a l'alumnat d'entre 12 i 18 
anys del municipi. Horaris: 4 hores setmanals, 
repartides en dos dies (dilluns i dimecres o 
dimarts i dijous) en horari de matí (de 9:30h a 
11:30h o de 12:00h a 14:00h). Més informació 
a les xarxes socials @joventutsantboi.
 

Assessoria laboral jove 
Orientació als i les joves, de 16 a 35 anys, 
per millorar en la recerca de feina: fer un 
currículum, una entrevista, buscar feina, etc. 
Cita prèvia: elpunt@santboi.cat i tel. 93 652 
98 43. Horari: dijous, de 16 a 19.30 h.

Portal web destinada a que totes les dones 
de la ciutat posin a disposició de tothom 
coneixements, experiències i sabers en 
qualsevol disciplina, sigui remunerada o no. 
Adreça web: cercadorexpertessantboi.cat. 

Juny'22

Encara hi ha places per participar de les 
activitats esportives gratuïtes per a joves de 
16 a 25 anys Fit Xperience. Durant el mes de 
juny hi ha preparades sessions de kickboxing i 
crossfit. Informació i horaris: www.ja.cat/fitxp 
 

Atenció psicològica a joves 
El servei amplia l'horari als divendres al matí 
per continuar orientant joves de 16 a 30 anys en 
la presa de decisions, conflictes familiars o de 
parella, dificultat en les relacions personals, etc. 
Cita prèvia:  tel. 93 652 98 43 i elpunt@santboi.
cat . Horari ampliat: dl. i dc., de 15.30 a 19.30 
hores i dv., de 10 a 14 h.
 

Eskala: orientació laboral  
Ets jove, vols trobar feina o vols estudiar i no 
saps per on començar? El programa Eskala 
t'orienta i acompanya en aquestes decisions.  
Contacte: whatsapp 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com,  @eskalastboi i  
@escala.santboi

Tauler 

Preinscripció escola de persones adultes curs 2022-2023. El termini per presentar la preinscripció 
al centre de formació d'adults de Sant Boi (CFA Sant Boi) és del 21 al 29 de juny. Per poder fer la sol·licitud cal demanar cita prèvia a 
partir del 8 de juny. La matrícula definitiva serà a partir del 2 de setembre. Pel curs vinent s'ofereixen els estudis de: GES (ESO per 
adults) en un o dos cursos; curs de preparació per la Prova d'accés a cicle formatiu de grau superior i mitjà; curs de preparació per la 
Prova d'accés a la universitat +25; Anglès i Francès en tres nivells; Català nivell 1, Castellà per a estrangers en cursos trimestrals o 
anual; Informàtica/ Àctic amb 4 nivells i CFI 4 (Pre-ESO) en un curs. Cita prèvia: Telèfon 936301678 dll, dc i dv de 9h a 14h.
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Activitats de lleure per a 
infants i adolescents  
Ja es por consultar tot el catàleg d'activitats que 
l’Ajuntament i les entitats socials, de lleure i 
esportives de la ciutat ofereixen per un estiu ple 
de propostes de lleure educatiu per a infants i 
adolescents de Sant Boi.  
Consulta del catàleg i més informació: web 
municipal
 
Formació TIC 
Durant el mes de juny continuen les píndoles 
formatives en tecnologies de la informació i la 
comunicació de forma 
presencial. Un conjunt de 
píndoles independents 
i gratuïtes que tenen 
l'objectiu d'apropar el 
món de la tecnologia a les 
persones.  
Informació i inscripció:  santboi.cat/apropat. 
Llocs: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i L'Olivera.
 
Ajuts per a empreses 
Aquesta iniciativa, impulsada a través dels 
fons europeus Next Generation, permet a les 
empreses de qualsevol sector d'entre 10 i 
49 treballadors i treballadores beneficiar-se 
d'ajuts de fins a 12.000 euros per implantaons 
digitals al seu negoci.   
Informació i sol·licituds: acelerapyme.gob.es/
kit-digital, fins al 15 de setembre. 

Obertura de les sales d'estudi nocturn. 
Del 23 de maig al 30 de juny s'obren les sales d'estudi de Can Massallera i 
l'Olivera en horari nocturn per fer front a l'època d'exàmens. Les sales estaran 
obertes en aquest període de 21h a 1h a excepció dels dies 6, 23 i 24 de juny 
que romandran tancades.
Més informació a les xarxes socials de @joventutsantboi.

 
 
 
Bo Jove 
Convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves  
de 18 a 35 anys. El tràmit es farà de forma 
telemàtica través del web de la Generalitat, que 
s'obrirà del 8 al 17 de juny, i es resoldran per 
ordre de recepció. Es recomana la presentació 
de la sol·licitud electrònicament (es precisa 
identificació digital). Documentació obligatòria: 
Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús; 
tots els rebuts de lloguer pagats exercici 2022 i 
full de dades bancàries. 
 
Ajuts lloguer Generalitat 
La convocatòria de subvencions per al pagament 
del lloguer anuals de la Generalitat 2022 es 
preveu que s’obri la setmana del 20 de juny i 
per un termini aproximat de  tres setmanes. El 
tràmit es podrà fer en línia a habitatge.gencat.cat 
o presencialment amb cita prèvia a l’OMAP als 
telèfons 936351212 i 936548223 (majors de 35 
anys) o al El Punt S.I.J a Can Massallera (menors 
de 35) dilluns i divendres de 10 a 14h. Dimarts, 
dimecres i dijous de 16 a 19.30h.Tel.: 936529843.  
Més informació: Oficina Local d'Habitatge (OLH), 
olhsantboi@santboi.cat, 93 635 12 23, de 9.30 a 
14 h, de dilluns a divendres.

Cor les Grans Veus  
El Cor les Grans Veus ha tornat a funcionar 
aquest maig. Amb aquesta activitat es vol 
oferir un espai de relació i de lleure, apropant 
la música a les persones grans. Queden places 
lliures per participar, podeu venir a provar! 
Assajos tots els dilluns del curs escolar, de 
16.30h a 17.30h. Inscripció:  Escola Blai 
Net (Jaume I, 24. Tel. 93 630 68 86). Horari 
d'atenció: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.
 

Oficina Municipal d'Energia 
Sostenible (OMES) 
És un servei municipal gratuït d'informació i 
assessorament sobre tot allò que fa referència a 
l'energia. Com hem de consumir-la per reduir el 
cost econòmic, ambiental i social. 
Més informació: santboi.cat/omes
 

Estalvi a la factura de la llum  
Amb els canvis en la factura de la llum és molt 
important saber com gestionar-ne el consum. 
L'Ajuntament ofereix auditories energètiques 
gratuïtes a llars, comerços i petites empreses des 
de l'aplicació Sant Boi Actiwatt.  
Per fer consultes (tarifes, consells i auditories): 
Telèfon 93 654 82 22 i actiwatt@santboi.cat 
Per demanar l'auditoria gratuïta: 
santboi.cat/actiwatti.cat/apropat.
 
Vehicles elèctrics 
El Pla Moves III, gestionat per l'Institut Català 
de l'Energia, promou matricular vehicles 
elèctrics mitjançant 
ajuts que es poden 
demanar per adquirir, 
via compra o leasing, 
vehicles nous i 
instal·lar punts de 
recàrrega. 
Inscripció: bit.ly/ajudesmoves3 

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de Comunicació Òscar Muñoz
Redacció V. Aparicio, L. Vidal i M. Sas 
Fotografia Esther Coscojuela,  
Cristina Diestro, Pepa Álvarez, M. Ángel 
Cuartero, Pol Salas i  baiximagenes.es
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz i Eva Sanz
Impressió Grupo Oto Media, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 34.000 exemplars. 
Cost mensual d'impressió 4.940 € 
Cost mensual de distribució 2.751 € 
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16  
o santboi.cat/tescoltem
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subscripció, de car sharing, etc. tenint en compte 
que ha de ser atractiu per a la ciutadania i rendible 
per a les empreses.”

Per què és important que tots els agents de la 
ciutat es conscienciïn de la necessitat de virar cap 
a una mobilitat sostenible? 
“Nosaltres estem molt sensibilitzats amb la 
quantitat de Co2 que emetem. Necessitem ciutats 
netes, ciutats de baixes emissions i els 50 milions de 
tones de gasos  d’efecte  hivernacle que arriben a 
l'atmosfera cada any,  ens obliga a actuar davant de 
l’emergència climàtica. Una de les nostres funcions 
és conscienciar a la ciutadania per tal d’aconseguir 
emissions ZERO.”

Quins són els punts forts de Sant Boi per fer de la 
ciutat un centre d'experimentació de la mobilitat 
sostenible? 
“El més important és tenir la representació de tots 
els concessionaris amb quasi totes les marques 
d'automòbils. En segon lloc, tenir un Ajuntament 
que hi creu; el binomi entre empresa privada i sector 
públic ens fa més forts i ho hem demostrat. Per 
últim, l'espai geogràfic envejable; estem a la sortida 
de Barcelona, al costat de l'aeroport i això ens fa 
tenir una ubicació estratègica on podem tenir més 
espais logístics i d'aparcament que a la gran ciutat.”

banda, transformar el vehicle de combustió en 
vehicle elèctric i, tot i les reticències, hem de ser els 
ambaixadors per fer aquest canvi urgent, ja que de 
cara al 2030 hem de reduir les emissions de CO2

  al 
50% aproximadament i el 2050 ha de desaparèixer 
el vehicle de combustió. El segon repte és com fer 
arribar aquest vehicle a la ciutadania, de quina 
manera es pot socialitzar per fer-lo arribar l'abast 
de tothom. Per poder fer-ho cal que canviem el 
nostre model de negoci i passem de vendre vehicles 
a donar servei de mobilitat. Caldrà que posem a 
disposició: vehicles de lloguer per hores, models de 

Quina és la potència del sector de concessionaris 
de l'automòbil a Sant Boi? 
“Som un referent no només de Barcelona sinó de 
Catalunya i Espanya com una ciutat de l'automòbil 
amb representació d'aproximadament el 95% del 
mercat. No és fàcil tenir una ciutat on hi hagi un 
grup de concessionaris que coopera i que dins de la 
competència, aquesta unitat encara ens faci més 
forts. Des del punt de vista de la ciutat, els santboians 
poden optar  entre diferents marques d’automòbil i 
qualsevol opció de mobilitat que podem oferir. Al final, 
Sant Boi s'ha convertit en un imant de la distribució 
que centralitza totes les marques del sector.”

Quina és la teva vinculació amb el Pacte de la Ciutat 
dins del grup de treball del vehicle elèctric?  
“Per la meva representació com a professional de 
l'automoció, vaig formar part d'una primera comissió 
d'impuls econòmic. El Pacte de Ciutat és una 
col·laboració molt activa entre empreses, ciutadans, 
Ajuntament i centres educatius, que expressa el 
compromís de treballar conjuntament  per donar 
resposta a les necessitats economicosocials en 
època postpandèmica. Dins del grup d'accions 
per impulsar els sectors econòmics i emergents, 
s'insereix el de Sant Boi com a centre de distribució i 
mobilitat del vehicle elèctric. Entre altres coses, vaig 
donar a conèixer el canvi de model tant del vehicle 
de combustió com de la seva distribució.”

Quin és el full de ruta marcat dins del grup de treball 
del vehicle elèctric?
“El que s'ha vist a les primeres jornades del vehicle 
elèctric és que tenim dos reptes importants. D'una 

N “Sant Boi s'ha 
convertit en un imant 
que centralitza tot el 
sector de l'automòbil”

N “Estem molt sensi-
bilitzats. Necessitem 
ciutats netes, ciutats 
de baixes emissions”

TONI MORA és el vicepresident de l'associació de concessionaris Sant Boi Motor i membre 
del grup de treball sobre el vehicle elèctric del Pacte de Ciutat. De professió economista, la seva 
vinculació amb el món de l'automoció arriba l'any 2004, de la mà del Grup Volkswagen i de Jaume 
Ros, reconegut empresari santboià. L'inici va ser l'obertura d’un concessionari a la carretera de 
Santa Creu de Calafell; ara punt estratègic de Sant Boi, la Ciutat del Motor i la mobilitat sostenible.

“Cal 
conscienciar  
la ciutadania 
que hem de 
canviar per 
aconseguir 
emissions zero”


