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Adolescència fa sentir
les veus dels ciutadans
i les ciutadanes més
joves de la ciutat

Adolescència coordina
esforços per detectar
riscos i protegir els nens
i les nenes de Sant Boi

Una infància amb drets i oportunitats
NL’Ajuntament treballa per garantir la igualtat d’oportunitats en les primeres etapes de la vida

1 El marc legal

Catalunya compta amb una llei, aprovada
l’any 2010, que té per objecte promoure el
benestar dels infants i adolescents per tal de
garantir els seus drets i les seves oportunitats
de desenvolupar-se integralment com a
persones. Aquesta llei assenyala cinc eixos
d’actuació: la promoció del benestar infantil,
la prevenció i l’atenció de riscos, la protecció
contra el desemparament i la participació
social. En la nostra societat, els nens i les
nenes, els adolescents i les adolescents
són també, en la primera etapa de la vida,
ciutadans i ciutadanes de ple dret.

2 Una prioritat municipal

D’acord amb els principis legals vigents,
l’Ajuntament de Sant Boi treballa dia a dia en
el marc de les seves competències per atendre les necessitats de les més de 13.000 persones de la ciutat menors de 16 anys (més del
15% de la població). A l’Area d’Igualtat i Drets
Socials hi ha una unitat de treball que es de-

13.000
persones
menors de
16 anys

viuen a la ciutat
de Sant Boi.
Són el 16%
del total de la
població

dica de manera específica a desenvolupar polítiques adreçades a aquestes persones. Però
l’atenció a la infància i l’adolescència i a les
famílies és una tasca molt més àmplia, que
afecta de manera directa tota l’organització
municipal.

3 L’educació, peça clau

Els centres educatius són el marc bàsic de la
vida social d’ infants i adolescents. Els ajuntaments no tenen competències directes sobre
les principals qüestions que afecten les polítiques educatives, però l’Ajuntament de Sant
Boi vetlla per defensar els interessos de la comunitat educativa local i perquè es mantingui
un model de qualitat, igualitari i equilibrat en
el territori. En el cas de les escoles bressol,
ha fet una aposta per configurar una oferta
pròpia, necessària per donar cobertura a les
necessitats de les famílies. L’educació és una
de les grans prioritats del govern municipal,
que l’entén com una inversió bàsica per a un
futur amb oportunitats per a tothom.
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4 Un lleure amb valors

Les polítiques municipals també prioritzen,
en col·laboració amb entitats i recursos del
territori, que el temps de lleure dels infants i
adolescents tingui una component educativa,
socialitzadora i formadora en valors (alhora
que constituexi una ajuda per a la conciliació de la vida familiar). La tasca dels esplais,
els centres oberts, les ludoteques o els clubs
esportius és clau per acompanyar els esforços de les famílies i l’escola. L’Ajuntament
dóna suport a les entitats de l’àmbit de la
infància i l’adolescència mitjançant convenis
i subvencions per a activitats i programes de
prestació de serveis.

5 Activitats per a les famílies

Els infants de la ciutat poden compartir amb
les seves famílies, en especial els caps de
setmana, múltiples activitats de lleure organitzades per l’Ajuntament. Els espectacles
familiars de Can Massallera o el cicle Infalúdic en són bons exemples. Les bibliote-

L’Ajuntament i les entitats organitzen múltiples activitats per al
temps de lleure d’infants i adolescents

El treball coordinat i en xarxa és fonamental per atendre
adequadament les necessitats de la població infantil

ques, els casals, el Museu, els equipaments
ambientals, els mercats o l’escola de música
són alguns dels marcs habituals d’aquestes
activitats, . En l’època de bon temps, es plantegen també moltes propostes en escenaris
a l’aire lliure. Els infants són, sense cap mena
de dubte, els protagonistes principals de
festes populars com la Cavalcada de Reis o
el Carnaval. L’Espai Nadó, l’Espai Familiar, el
Programa de Formació a Famílies i els Espais
de Debat Educatiu són altres propostes municipals adreçades a infants de Sant Boi i a
les seves famílies.

6 Igualtat d’oportunitats

Garantir les mateixes oportunitats per a
tothom és un dels grans objectius de les
polítiques municipals relacionades amb la
infància i l’adolescència. Per aquest motiu,
l’Ajuntament finança diferents tipus d’ajudes
per a famílies que passen per situacions de
dificultat (per comprar els llibres o pagar
les activitats extraescolars, per exemple).
Diverses iniciatives de caràcter socioeducatiu, com ara els centres oberts o els projectes El Carreró o Minicoope ajuden cada any

més de 300 nens i nenes i adolescents de
la ciutat a millorar competències i tenir una
trajectòria escolar més positiva.

7 Necessitats bàsiques

les entitats d’infància. Les principals finalitats són detectar riscos, evitar l’exclusió social i combatre la pobresa infantil.

9 Participació infantil

També es realitzen actuacions destinades a
garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de famílies amb infants que viuen
situacions de vulnerabilitat. En especial, es
prioritza garantir una alimentació suficient i
adequada per als nens i les nenes d’aquestes
famílies. Les beques de menjador escolar,
els berenars servits als centres oberts o
l’organització de casals durant les vacances
de Nadal tenen aquesta finalitat.

El Consell d’Infància i Adolescència és
l’organisme que facilita la participació activa
dels nens i nenes en la vida pública de Sant
Boi. Es va crear l’any passat i en l’actualitat
compta amb 50 membres que representen
els seus companys i companyes dels centres
educatius, esplais i centres oberts per fer
sentir les seves veus davant de la societat
local. Cada any s’organitzen campanyes de
sensibilització sobre els drets de la infància
conjuntament amb les entitats.

8 Treball en xarxa

10 Coeducació

Diferents instruments ajuden a coordinar el
treball de les entitats i els recursos del territori per garantir els drets de les persones
més joves de la ciutat. La Taula d’Infància
i Adolescència és un d’aquests instruments.
En formen part organismes i serveis com els
centres de salut, el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç Infantil, el Centre de
Salut Mental Infantil i Juvenil, les escoles o
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La coeducació, és a dir, l’educació plantejada
amb criteris igualitaris i contra els estereotips de gènere, és un dels elements importants en les polítiques municipals adreçades
a infants i adolescents. També ho són la prevenció de la violència, l’atenció de la salut infantil, la promoció de bons hàbits alimentaris
o el foment de l’activitat esportiva, entre altres factors.

El Casal de Joves de la
Fundació Marianao

50 adolescentes de entre 12 i
17 años asisten regularmente al
Casal de Joves de la Fundació
Marianao. Es un
espacio abierto
al barrio en el
que se organizan
actividades
socioculturales
para
acompañarles
en el
descubrimiento
de valores
positivos, mejorar sus relaciones
y habilidades personales y
hacerles decubrir la importancia
de implicarse para transformar
su entorno inmediato. Una
parte de los y las adolescentes
participantes proceden de
familias en situación de
vulnerabilidad social. Este es uno
de los proyectos del programa
de adolescencia de la Fundació
Marianao, que también cuenta
con un programa específico de
atención a la infancia.

Nueva
promoción
del ‘Consell’
de infancia y
adolescencia
Una nueva promoción de niños y niñas
de 4º de Primaria se ha incorporado al
Consell d’Infància i Adolescència. Durante una sesión celebrada el 17 de
marzo en la Sala de Plenos, la alcaldesa, Lluïsa Moret, les hizo entrega de su
acreditación. A continuación firmaron
el acta que les convierte en consellers
y conselleres tras haber sido escogidos
por sus compañeros y compañeras de
escuela, esplai o centre obert.
Durante dos años trabajarán en diferentes proyectos y recogerán ideas
y peticiones sobre los temas que preocupan a los niños y niñas de Sant
Boi para ponerlos en conocimiento
del Ayuntamiento y la sociedad local.

Foto de grupo del plenario del 17 de marzo. Al fondo, cartel con el logo del Consell

sadas por la alcaldesa, Lluïsa Moret,
durant el acto del 17 de marzo. Algunos ejemplos son mejorar los parques
de Sant Boi, reducir la velocidad de
los coches en algunas calles, poner
kioscos al lado de las escuelas, trasladar el cuartel o destinar más carriles a las bicicletas.
La alcaldesa agradeció las propuestas recibidas y se comprometió en
nombre del Equipo de gobierno muni-

Sus reivindicaciones
El Cau celebra 50 años
apadrinando la riera
de Can Soler

Con motivo de su 50 aniversario,
el Agrupament Escolta i Guia Sant
Ramon Nonat organizó el 12 de
marzo una actividad consistente
en apadrinar
la riera de
Can Soler.
Se plantaron
25 álamos y
25 laureles.
La entidad
escoltista es
una de las que
desde hace
más años
trabajan en Sant Boi ofreciendo
actividades para niños, niñas y
adolescentes de la ciudad.

Las más de 50 propuestas recogidas
hasta la fecha por este organismo
para mejorar la ciudad fueron repa-

cipal a valorar la forma de llevarlas a
la práctica.
El Consell de la Infància i l’Adolescència de Sant Boi es un órgano de
participación que se constituyó oficialmente en marzo de 2015 y que
celebra desde entonces sesiones con
una periodicidad trimestral. En la actualidad, los niños y las niñas se están encargando de elaborar un reglamento interno.

Protocolo para atender riesgos en la infancia
La Taula d’infància i Adolescència de
Sant Boi ultima la elaboración de un
protocolo de actuación para atender
situaciones de riesgo en niños, niñas
y adolescentes de la ciudad. El Ayuntamiento es el impulsor de este organismo de coordinación en el que
están representadas entidades y recursos del territorio como escuelas e
institutos, centres oberts, ambulatorios o cuerpos de seguridad. El objetivo del protocolo es detectar y atender mejor las situaciones de riesgo
mediante mecanismos de actuación
consensuados.
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Nuevo proyecto para
reforzar el éxito escolar
alumnado con asignaturas pendientes. 800 alumnos y alumnas se beneficiarán de la iniciativa, mejorando así
sus posibilidades de éxito escolar.
El proyecto Suport a l’estudi se lleva
a cabo en 4 institutos públicos (Ítaca
-en la fotografía-, Rafael Casanova,
Rubió i Ors i Marianao), donde se han
formado grupos de unos 10 chicos y
chicas de entre 1º de ESO y 1º de Bachillerato que tienen dificultades con
determinadas materias. La escuela
Fernández Lara participa mediante
un proyecto de estudio asistido. También se prevén acciones para ofrecer
orientación y técnicas de ayuda al estudio a padres y madres de alumnos.

10 profesores y profesoras de Sant
Boi que estaban en el paro comenzaron a trabajar en marzo en varios
centros educativos de la ciudad (institutos, en su mayoría) para realizar
tareas de apoyo al estudio. El Ayuntamiento los ha contratado gracias a
un plan de ocupación con objetivos
sociales financiado por el Área Metropolitana de Barcelona.

10 docentes contratados

Los contratos son por un período de
6 meses, de modo que los docentes
recién incorporados podrán dar clases semanales de refuerzo durante el
curso y seguir ayudando en verano al

640 plazas de
‘casals d’estiu’
municipales
A mediados de marzo se hicieron
las preinscripciones para los Casals
d’Estiu Municipals del próximo verano. Quienes hayan tramitado ya su
solicitud, tienen ahora del 25 de abril
al 6 de mayo para formalizar la inscripción definitiva.
La oferta del Ayuntamiento mantiene este año 540 plazas para julio
(incluido un ‘casal’ de artes escénicas para adolescentes) y 100 más
para agosto. Desde hace tres años, el
Ayuntamiento organiza también un
casal en Navidad cuyas plazas (170 en
total) están reservadas para personas
derivadas por los Servicios Sociales.
Los ‘casals d’estiu’ son un servicio
de ocio educativo para niños y adolescentes que, además, de proporcionar diversión y formación a los niños
y niñas participantes, facilita también
la conciliación de los horarios de las
familias en los períodos de vacaciones escolares. La oferta se plantea

Espectáculos familiares
en Can Massallera
El llop i les cabretes, el
tradicional cuento de los
hermanos Grimm,
es la propuesta de
la programación
‘Espectacles familiars’
de este mes (domingo
24 de abril, 12 horas).
Los espectáculos
familiares de Can
Massallera forman
parte de la Temporada
d’Arts Escèniques i Música
de Sant Boi.

Nueva programación de
ocio familiar en Can Palòs

El mes de marzo, el aula de
naturaleza de la masía Can Palós
puso en marcha una nueva
programación de actividades
infantiles y familiares. La primera
cita fue un paseo a pie por el
valle del Llor y la próxima será
un ‘geocaching’ (gincama de
orientación con GPS) en la misma
zona. Las actividades, que cuestan
solo 2 euros (gratis para menores
de 7 años) se proponen para el
segundo domingo de cada mes.
Inscripciones: tel. 93 5292700 i
infocentreescoltes.cat.

Activitats per a famílies a
la Jugatecambiental
El concejal de Infància, Adolescència i Família, Javi López, con un grupo de chicos
y chicas durante un casal de verano
favoreciendo siempre la inclusión de
niños y niñas con necesidades educativas especiales o con situaciones familiares vulnerables, de acuerdo con
los criterios fijados por los Servicios
Sociales. En algunos casos, los ‘casales’ constituyen una garantía para
cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus participantes.
La oferta de actividades de verano
existente en Sant Boi llega mucho
más allá del esfuerzo municipal. Una

treintena de asociaciones, clubs y entidades privadas proponen también
cada año sus propias actividades de
ocio (casales, campus deportivos, ludotecas, colonias...). El Ayuntamiento
ha editado un díptico informativo que
recoge toda la oferta del municipio,
que cuenta con más de 4.000 plazas.
Más información:
www.santboi.cat
OMAP (planta baixa Casa de la Vila)
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El Parc de la Muntanyeta acull
des del febrer activitats de la
Jugatecambiental. La Fundació
Marianao gestiona a Sant Boi
aquesta programació
de l’Ajuntament i
l’Àrea Metropolitana
de Barcelona. Amb
les activitats es vol
promoure l’ús del
parc i els seus valors
des del punt de vista
de la sostenibilitat
ambiental.

Activitats abril:
Agenda Viure SB (pàg. 23)

Espais de debat sobre
l’educació i
el desenvolupament
dels infants

La Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer va acollir el 5 d’abril la
I Jornada Espai de Debat Educatiu.
L’antropòloga social Mariona
Zamora, de la cooperativa
Esberla, va fer-hi una ponència
sobre “Lleure i gènere avui”. La
jornada va servir per presentar
reflexions i conclusions derivades
dels espais de debat educatiu
realitzats al llarg del curs
2014-15. Famílies i representants
d’entitats, escoles i altres
recursos s’hi apleguen un cop
al mes per parlar sobre l’educació
i afavorir el desenvolupament
personal, familiar i social
dels infants.

Narració de contes sobre
els drets de la infància

El 16 de març va tenir lloc a
Can Massallera un acte
commemoratiu del Dia Mundial
de la Narració Oral. Els contes
i narracions tractaven sobre
els drets de la infància. Nens i
nenes de l’escola
Pedagògium Cos
(a la fotografia) els
van interpretar amb
l’acompanyament
musical de
l’orquestra
comunitària de
l’Escola Municipal
de Música Blai
Net. Abans, tots plegats
havien participat en tallers de
conscienciació sobre els
drets infantils.

El Parlament
insta a no
tancar línies
de P3
El Parlament va aprovar el 5 d’abril
una proposta de resolució en què insta el govern de la Generalitat a “no
suprimir cap línia ni aula de P-3 als
centres escolars públics de la comarca del Baix Llobregat per al proper
curs 2016-17”. El text aprovat, promogut pels grups del PSC i Catalunya Sí
que es Pot, es va presentar després
que la Generalitat hagués anunciat el
tancament de fins a 21 grups de P3
per la baixada de la natalitat.
El pronunciament del Parlament és
fruit de la reivindicació i les mobilitzacions dels consistoris i les comunitats
educatives dels municipis afectats,
que han reiterat la necessitat de mantenir un model educatiu de qualitat i
igualitari més enllà de criteris demogràfics i economicistes.
La resolució insta el govern a “assegurar la ràtio a 20-25 a les classes” i
“no retallar les plantilles dels centres
escolars públics per evitar la continuada eliminació de recursos a les aules”.

La comunitat educativa de Sant Boi defensa un model de qualitat i igualitari

El cas de Sant Boi

En el cas de Sant Boi, la Generalitat
havia anunciat el tancament de cinc
línies, però després es va comprometre a eliminar-ne només dues (a les escoles Parellada i Rafael Casanova). La
preinscripció s’ha fet segons aquesta
previsió, però ara caldrà veure com
afecta la resolució del Parlament a
les peticions que han expressat les
famílies. A mitjans d’aquest mes hi ha

prevista una reunió de l’alcaldessa,
Lluïsa Moret, i la tinenta d’Alcaldia
d’Educació, Alba Martínez, amb els
Serveis Territorials d’Ensenyament
del Baix Llobregat, per acabar de resoldre com es gestiona la situació.
L’alcaldessa enviarà una carta oberta a la consellera d’Educació, Meritxell Ruiz, per reclamar l’aplicació de
la resolució parlamentària i un pla
d’actuació que la faci possible.

Portes obertes a les escoles
bressol públiques de la ciutat
Les escoles bressol públiques de
Sant Boi celebren jornades de portes
obertes al llarg del mes d’abril. Les
sol·licituds de plaça s’hauran de presentar entre el 2 i el 13 de maig.
A Sant Boi hi ha en l’actualitat 5
escoles bressol públiques, 3 de titularitat de l’Ajuntament i 2 de la
Generalitat de Catalunya. Els 5 centres gestionen la seva oferta de manera coordinada i també les llistes
d’espera al llarg del curs. Segons les
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previsions, les 400 places públiques
ofertes per al curs 2016-17 seran suficients per cobrir la demanda esperada. A la ciutat també hi ha 9 centres
privats amb places per a l’etapa 0-3.
CALENDARI DE PORTES OBERTES
Municipals: La Marta (4 abril), La
Mercè (18 abril), La Susa (25 abril)
(en tots els casos, de 17.15 a 19h)
Generalitat: Bambi (11 i 27 abril,
17h), Immaculada (19 abril, 17.15h)

La responsabilitat d’un futur millor
La responsabilidad de un futuro mejor

F

a unes setmanes vaig tenir el plaer de compartir
una bona estona amb els nens i les nenes del Consell
d’Infància i Adolescència de Sant Boi. Vam donar la
benvinguda a una nova promoció i vam repassar les
propostes que els infants ens han fet arribar fins ara
per millorar la nostra ciutat.
Els nens i les nenes són persones amb criteri i ens
hem compromès a tenir en compte els seus punts de
vista i a valorar com dur-los a la pràctica sempre que
sigui possible. Ells i elles són el futur i tenim l’obligació
d’escoltar-los.
De la mateixa manera, som responsables de treballar per deixar-los un futur millor.
Per això, en els darrers mesos el govern municipal
ha volgut fer sentir la seva veu i reclamar a les administracions de l’Estat i la Generalitat inversions que
considerem indispensables per al desenvolupament
de Sant Boi com a ciutat i per crear noves oportunitats
en el territori. Primer vam exigir millores urgents en el
transport públic, en especial la construcció d’una línia
ferroviària soterrada que fa molts anys que reivindiquem. Ara hem posat sobre la taula la necessitat que
es reactivin projectes estratègics per a la nostra ciutat,
com ara les obres de la variant de la C-245 -un cop més
amb símptomes evidents de paralització- i els trasllats
de la caserna i la central elèctrica fora del nucli urbà.
No ens cansarem d’exigir allò que Sant Boi necessita
per continuar progressant. És l’herència que rebran de
nosaltres els nostres fills i filles. Ens hi juguem molt.

H

ace unas semanas tuve el placer de compartir
un buen rato con los niños y las niñas del Consell
d’Infància i Adolescència de Sant Boi. Dimos la bienvenida a una nueva promoción y repasamos las propuestas que nos han hecho llegar hasta ahora para
mejorar nuestra ciudad.
Los niños y las niñas son personas con criterio y nos
hemos comprometido a tener en cuenta sus puntos de
vista y a valorar cómo llevarlos a la práctica siempre
que sea posible. Ellos y ellas son el futuro y tenemos la
obligación de escucharlos.
Del mismo modo, somos responsables de trabajar
para dejarles un futuro mejor.
Por ello, en los últimos meses el gobierno municipal
ha querido hacer oír su voz para reclamar a las administraciones del Estado y la Generalitat inversiones que
consideramos indispensables para el desarrollo de Sant
Boi y para crear nuevas oportunidades en el territorio.
Primero exigimos medidas urgentes en el transporte
público, en especial la construcción de una línea ferroviaria soterrada que hace muchos años que reivindicamos. Ahora hemos puesto sobre la mesa la necesidad de
que se reactiven proyectos estratégicos para la ciudad,
como las obras de la variante -una vez más con síntomas
evidentes de paralización- y los traslados del cuartel y la
central eléctrica fuera del núcleo urbano.
No nos cansaremos de exigir lo que Sant Boi necesita
para seguir progresando. Es la herencia que recibirán de
nosotros nuestros hijos e hijas. Nos jugamos mucho.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Estem reclamant
les inversions que
Sant Boi necessita.
Ens hi juguem molt
N Estamos reclamando
las inversiones que
Sant Boi necesita.
Nos jugamos mucho

“Recogemos ideas de los
niños para mejorar el pueblo.

Me pareció
interesante
presentarme
voluntario y mis
compañeros me
eligieron. Hay
que mejorar
las calles, tener
cuidado con
las raíces de
los árboles y
vigilar a los dueños de los perros. Me
gustaría una piscina para mi club.”
Mario Franco, Consell d’Infància i
Adolescència (Escola Benviure)

“Donem suport socioeducatiu

a infants i adolescents i a les seves
famílies. El
nostre centre, el
gestiona l’Esplai
Eixida. Això és
un avantatge
perquè hi ha una
feina feta durant
molts anys amb
les famílies del
barri. Fem reforç
escolar i ajudem
a reconduir problemes de relació
i de conducta.” Esther Carreño,
Centre Obert Municipal Lola
Anglada (Camps Blancs)

“Els nens vénen molt contents
a la ludoteca. És com una
biblioteca de jocs. El palau del joc
i les joguines.
Hi ha joguines
que són difícils
de trobar en
una casa o una
escola. I el joc
és una eina
molt potent
per estimular
la imaginació,
crear vincles i,
en definitiva, ajudar a créixer. Fins i
tot, per aprendre idiomes. ”
Míriam Polo, Ludoteca de
Casablanca (Els Garrofers)
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INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
SERVEIS I RECURSOS MUNICIPALS

Serveis de lleure i conciliació familiar

Serveis socioeducatius
Centres oberts. Acompanyament professional per atendre

necessitats socials i educatives. Suport per fer les tasques
escolars, millora de competències socials o resolució de
conflictes. Activitats de lleure, educació per a la salut,
coneixement del medi i participació comunitària.
144 places. Municipal: Centre Obert Lola Anglada (Camps
Blancs, gestionat per l’Esplai Eixida); En conveni amb entitats: Centre Obert Don Bosco (Escola Salesians), Centre
Obert Fundació Marianao (Marianao) i Centre Obert Ginkgo
(Ciutat Cooperativa, gestionat per Iniciatives Solidàries)
Minicoope. Servei socioeducatiu i de lleure per a infants
i adolescents de Ciutat Cooperativa. Repàs escolar, aula
d’estudi, informàtica, tallers, ludoteca, futbolí, ping-pong,
jocs de taula, videojocs. Participació en activitats al barri
75 places. Lloc: Escola Cooperativa (gestionat per la Federació d’Entitats Els Garrofers)
El Carreró. Acompanyament socioeducatiu amb activitats
de lleure educatiu i de millora de competències i habilitats
personals per a adolescents de Centre i Vinyets i Molí
Vell. Berenar, suport escolar, esports, arts escèniques,
participació en activitats, coneixement del medi, TIC
20 places. Lloc: Barris Centre i Vinyets i Molí Vell
Projectes per a adolescents. Iniciatives d’acompanyament
socioeducatiu i suport escolar amb personal professional
per a adolescents d’ESO amb dificultats per tenir una
trajectòria escolar positiva
30 places. Llocs: Casablanca i Barri Centre
Pretaller de serigrafia. Capacitació de joves que no han
obtingut bons resultats en el sistema educatiu i es troben en
situació d’inactivitat laboral. Competències instrumentals,
laborals i socials, educació emocional, informàtica, educació
per a la salut i coneixement de l’entorn.

Ludoteques. Activitats i jocs amb suport professional per
ocupar el temps de lleure de manera educativa i donar
suport al desenvolupament integral dels infants, afavorint
l’adquisició de valors positius i la conciliació familiar
480 places. Ludoteca L’Olivera (gestió municipal) i Ludoteca Casablanca (La Gralla, gestionada per Els Garrofers)
Casals d’estiu i hivern. Servei de lleure educatiu que
facilita la conciliació familiar en períodes de vacances
escolars (estiu i Nadal). Inclusió d’infants amb necessitats
educatives especials i amb situacions socials desfavorides.
Cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació infantil.
810 places. Casals d’estiu (540 places al juliol, 100 places a
l’agost) i casals d’hivern (170 places).
Suport a l’activitat de les entitats. Subvencions per
donar suport a la programació anual d’entitats de lleure i a
l’organització d’activitats per a l’estiu.

Serveis de suport a famílies
Ludoteca en família (petita infància). Espais de trobada
per a famílies amb infants d’entre 1 i 3 anys. Activitats
lúdiques per promoure la relació i els vincles entre infants
i acompanyants per afavorir el desenvolupament infantil i
una vivència positiva de la parentalitat.
90 places. Pequeteca L’Olivera (gestió municipal) i Pequeteca Casablanca (gestionada per Els Garrofers)
Racó de família. Intervenció social per proporcionar
recursos bàsics per iniciar un procés de creixement
personal i comunitari. Servei de guarda per a menors de 3
anys. Activitats conjuntes de relació i lleure familiar
60 famílies. Llocs: L’Olivera i La Gralla
Estonetes familiars. Programació de tallers i activitats
familiars obertes a tota la població. Parentalitat positiva,
reforç de competències parentals, relació i comunicació en
família. Els dimecres, amb periodicitat quinzenal.
30 famílies al mes. Lloc: Ludoteca L’Olivera
Atenció psicològica a famílies. Diagnosi, orientació i
teràpia familiar per a famílies amb infants en situació
econòmica desfavorida (mitjançant els xecs del Programa
Proinfància de la Caixa, principalment).
Espais familiars per a la petita infància. Espai familiar La
Catifa, espai maternofamiliar El Caliu i espai maternoinfatil
Llavors (gestionats per l’Esplai Eixida, la Fundació Marianao
i La Semilla de Trigo, respectivament)

Més informació
93 6351200, ext. 155
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“Los deberes son importantes
y aquí me ayudan a hacerlos. Vengo
tres tardes a la
semana desde
septiembre.
Soy alumna
de 2º de ESO
en el instituto
Ítaca. Los
viernes tenemos
informática, que
es lo que a mí
más
me gusta. Otros días también
hacemos teatro y juegos.”
Naima Bouadid, Projecte
socioeducatiu El Carreró

“La prevenció és fonamental

en la nostra feina. Més enllà de
les urgències
mèdiques,
cada cop
treballem més
en els aspectes
psicològics i
socials de la vida
dels infants.
I els hàbits:
exercici físic,
alimentació,
higiene dental, higiene de la son...
Les famílies ens ho demanen.”
Sonia Asensio, Pediatra del
CAP Montclar

“Les Estonetes Familiars

han estat una experiència molt
interessant per a mi i genial per a la
meva filla. Es diu
Noa i té 3 anys.
Sóc primerizo i
tot em ve de nou.
Algunes de les
activitats a què
he anat amb ella
m’han deixat
fascinat. Les més
interessants són
les participatives.
Amb criteris professionals, ajuden
les criatures a relacionar-se.”
Àlex Caballé, usuari de les
Estonetes Familiars (L’Olivera)

Sant Boi se confirma como una de las ciudades
más seguras del área metropolitana
El número
de hechos
delictivos
disminuyó un
11,79%

Los datos estadísticos sobre el número de
hechos delictivos registrados a lo largo del
año pasado en Sant Boi confirman una tendencia a la baja que se observa en la ciudad
al menos desde 2012. La comparación interanual de las últimas cifras disponibles (de
enero del 2015 a enero del 2016) muestra
un significativo descenso del 11,79% (de
4.419 a 3.898 hechos delictivos).
La reducción se observa tanto en los delitos contra el patrimonio (-10,45%) como,
más aún, en los que tienen una afectación
directa sobre las personas (-17,24%), que
son los que más preocupan y que generan
mayor percepción de inseguridad.
Pese a lo positivo de los datos, el inspector de los Mossos d’Esquadra de Sant Boi,
Juan Luis Gámez, considera necesario un
ejercicio de prudencia, argumentando que
“aunque los números son buenos para una
ciudad de nuestras dimensiones, cada delito es una mala noticia para las personas
que lo padecen”. “Además”, apunta, “por
pura lógica, el descenso de las estadísticas
no podrá mantenerse indefinidamente”.

durante el último
año en la ciudad.
El descenso se
observa tanto en
los delitos contra
el patrimonio
como en los
delitos contra las
personas
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La tendencia a la baja de los hechos delictivos en Sant Boi se inscribe en un retroceso general registrado el año pasado
en el conjunto de la Región Policial Metropolitana Sur (que reúne las comisarias del
Baix Llobregat, l’Hospitalet, el Garraf i l’Alt
Penedès), donde el número de delitos se
redujo por término medio en un 3,21%. De
las ocho comisarías inscritas en esta región
policial, Sant Boi fue de hecho la segunda
con un descenso mayor en el número de
delitos, tan solo por debajo de la de Esplugues, lo que confirma a nuestra ciudad
como una de las más seguras del entorno
metropolitano.
Un análisis más detallado de las estadísticas permite observar descensos significativos en el número de maltratos en el
ámbito del hogar, en los hurtos de coches y
en los robos, tanto en domicilios como en
comercios y en el interior de vehículos, entre otros. Por contra, aumentaron los robos

Mossos d’Esquadra
y Policia Local
trabajan
en Sant Boi de
manera coordinada

Fuentes: Mossos d’Esquadra. Los datos son interanuales y hacen referencia al periodo comprendido
entre el 1 de febrero del año indicado en cada caso y el 31 de enero del año siguiente
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ocurridos en empresas y las lesiones causadas por peleas.
Tras cuatro años seguidos de disminución
de los hechos delictivos en Sant Boi, el descenso acumulado roza el 20%.
El intendente jefe de la Policía Local de
Sant Boi, Albert Vilatarsana, ha valorado
“la importante contribución de la Policía
Local a rebajar los índices de delincuencia”
y ha señalado que la preocupación de este
cuerpo policial se focaliza principalmente
en la convivencia ciudadana y en la reducción del número de accidentes de tráfico.
Vilatarsana recuerda que la prevenció tiene un papel fundamental en la tarea cotidiana de la Policía Local.

Sant Boi pide
al Estado que
reactive proyectos
estratégicos

Un grupo de niños y niñas del Esplai Eixida participó en el inicio de la campaña de limpieza.

Nueva campaña de concienciación
sobre la limpieza en los barrios
El Ayuntamiento ha iniciado una campaña
de sensibilización sobre la limpieza del espacio público. La primera acción tuvo lugar
el día 11 de marzo en el barrio de Camps
Blancs en el marco del programa “L’alcaldia
als barris”. 15 niños y niñas del Esplai Eixida participaron en la limpieza de la plaza
de Euskadi en compañía de la alcaldesa,
Lluïsa Moret, y el concejal del barrio, José
Manuel González Labrador.
La alcaldesa aprovechó esta acción colectiva para explicar que “la ciudad más
limpia no es la que más se limpia, sino la
que menos se ensucia”. “Queremos sensibilizar a la ciudadanía para que sea corresponsable del espacio público, que es el
bien común, y nos ayude a cuidar y mantener más limpias y acogedores las calles
y las plazas de nuestro entorno más cercano”, añadió Lluïsa Moret. La campaña “Amb
tu, un barri més net” irá desarrollándose en
la ciudad siguiendo los pasos del proyecto
“L’Alcaldia als barris”.

Recogida de
residuos

El mes de
septiembre
entrará en marcha
el nuevo sistema
de recogida de
residuos de la
ciudad.

La alcaldía en Camps Blancs

Del 9 al 12 de marzo, la alcaldesa participó
en Camps Blancs en diversos encuentros
con personas y colectivos del barrio. Los
jóvenes del Esplai Eixida le trasladaron
sus inquietudes y le reclamaron espacios
para la práctica de actividades deportivas.
Siguiendo la experiencia iniciada en Ciutat Cooperativa, la alcaldesa mantuvo un
encuentro con el vecindario de uno de los
edificios, quienes le expresaron su visión
del barrio y sus preocupaciones. También
se llevó a cabo un encuentro con diferentes agentes comunitarios, referentes en
sus ámbitos, para hacer un diagnóstico del
barrio y elaborar conjuntamente el libro
de ruta de intervención social en Camps
Blancs, cuyas líneas prioritarias son vivienda, empleo y acción social. En el plano cultural, la alcaldesa asistió a un ensayo de la
Agrupació Musical Sant Josep Obrer y visitó
el taller del artista local Francesc Baiget,
quien le presentó su obra n
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El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Sant Boi ha identificado varios
proyectos estratégicos para la ciudad
que dependen de la actuación de la
Administración del Estado y que, por
diferentes motivos, están actualmente
en situación de paralización o
ralentización. Entre estos proyectos,
largamente reivindicados por el
consistorio
local y por la
ciudadanía,
están las obras
de construcción
de la ‘variante’
de la carretera
comarcal C-245,
la recuperación
para la ciudad
del espacio ocupado por el cuartel y el
desmantelamiento de la subestación
eléctrica.
El Ayuntamiento considera que la
finalización de la construcción de la
conexión del cinturón del Litoral con la
autopista C-32 (popularmente conocida
como “variante de la C-245”) es
indispensable para mejorar la movilidad
en los accesos y salidas de la ciudad.
También se considera ineludible hacer
efectivo el traslado fuera del casco
urbano de las instalaciones militares del
acuartelamiento de Santa Eulàlia, de
acuerdo con el compromiso alcanzado
por el Ministerio de Defensa con el
Ayuntamiento en el mes de diciembre
del año 2007 y renovado en marzo de
2011. Se reclama asimismo que
Endesa y Red Eléctrica Española
ejecuten todas las obras previstas para
trasladar fuera del casco urbano la
subestación eléctrica.
El Ayuntamiento trasladará a la
ciudadanía estas demandas y, una vez
esté constituido el nuevo gobierno del
Estado, solicitará reuniones urgentes a
los organismos competentes.

Eficiència energètica: objectiu assolit
NLes mesures aplicades permeten reduir la contaminació atmosfèrica i generar un estalvi
econòmic que l’Ajuntament destina a combatre la pobresa energètica
Sant Boi ja ha assolit l’objectiu de reducció del 20% d’emissions de CO2 previst per
a l’any 2020. La ciutat es va comprometre
amb el Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a
la mitigació del canvi climàtic. Coincidint
amb la celebració a París de la 21a COP
21 (Conferència sobre canvi climàtic), en el
marc de les Nacions Unides, l’Ajuntament
de Sant Boi va lliurar a la Unió Europea l’informe de seguiment anual del Pla d’Acció
d’Energia Sostenible de Sant Boi (PAES), on
es comprometien a aconseguir aquests resultats. El PAES plantejava com a objectiu
principal reduir en un 20% les emissions de
CO2 generades per la ciutat.
L’any de partida per fer els càlculs era el
2005 i l’any previst per assolir l’objectiu, el
2020. La ràpida reducció de les emissions
(superior a la mitjana provincial de Barcelona) ha estat possible en gran part gràcies
a la realització progressiva de les mesures
previstes en el PAES, en especial, les que
tenen a veure amb la millora de l’eficiència
energètica a les llars (auditories energètiques gratuïtes, per exemple) i als edificis
públics i les campanyes de conscienciació
per generar menys residus.

Principals accions

La reducció del consum energètic ha estat possible gràcies a l’aplicació completa del Pla Director d’Eficiència Energètica d’Edificis Municipals 2013-2015,
el qual preveia l’establiment d’un seguit
d’accions amb una inversió total de 450.000
euros. Les mesures aplicades han estat:
creació de la figura del gestor energètic, reducció de potència contractada en
83 connexió de servei d’edificis municipals,
50 edificis amb sistema de gestió energètica en temps real, 30 edificis amb sistema de
gestió de la climatització, facturació energètica amb gestió electrònica, millora de
la il·luminació mitjançant LED, millora del
sistema de climatització en diversos edificis, millora del sistema de bombament i
instal·lació de sistemes de renovació d’aire
amb sonda de CO2 i humitat.
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Euronet 50/50

La gestió energètica dels edificis municipals es realitza en temps real mitjançant un sistema de
telelectura de consums energètics (electricitat i gas natural). Els sensors envien les mesures directament
dels comptadors a un servidor que processa totes les dades rebudes. Els tècnics municipals sol·liciten les
anàlisis per observar els perfils de consum energètic dels edificis i establir si els consums registrats es
corresponen amb els horaris i les activitats desenvolupades o, al contrari, es poden disminuir els consums.
També existeix un altre sistema de gestió de la climatització i les instal·lacions d’aigua calenta.

Marató de l’Estalgia

L’Ajuntament de Sant Boi ha estalviat més
de 13.000 euros en consum energètic durant el mes de febrer. L’estalvi representa
un 25,4% menys de consum en relació amb
el mes de febrer de 2015. Els ajuntaments
de Sant Boi, Sant Cugat, el Prat i Granollers
han participat en la Marató de l’Estalgia, un
compromís conjunt per estalviar energia als
seus equipaments públics. En el cas de Sant
Boi, el 100% dels diners estalviats es destinaran a les campanyes per auditar ener-

La millora de
l’eficiència
energètica és
possible gràcies
a la instal·lació
de llums de LED
i instruments de
control.

gèticament les llars i en especial les que
es troben en situació de pobresa energètica
per reduir la seva despesa energètica.
Els mesuraments s’han fet entre l’1 i el
28 de febrer. L’objectiu ha estat reduir els
consums d’electricitat, gas i aigua de diversos equipaments respecte al consum dels
tres darrers anys. Per aconseguir-ho s’han
promogut bones pràctiques de consum
energètic que han comptat amb la implicació del personal i de les persones i entitats
usuàries dels equipaments.
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11 escoles formaran part enguany
del projecte municipal Euronet 50/50
(amb la incorporació de 5 nous centres). L’any 2015 els estalvis conjunts
de les 5 escoles públiques participants van superar
els 16.500 euros, i
s’han estalviat més
de 60.000 euros en
despesa energètica des de l’inici del
projecte.
L’Ajuntament
premia aquest
esforç amb
una aportació
econòmica
equivalent al 50%
d’aquesta quantitat
i encara s’estalvia
de les seves pròpies
arques el 50%
restant. Els dies 7 i 8 de març van visitar
Sant Boi el regidor delegat d’Eusquera
i Educació a l’Ajuntament de Bilbao,
Koldo Narbaiza, i la cap de la mateixa
àrea, Jone Unzueta, per conèixer aquest
projecte d’eficiència energètica.

Estalvi a les llars i als comerços

La campanya “A Sant Boi som eficients!”
vol, de forma prioritària, ajudar les famílies
santboianes a estalviar energia a la llar,
prevenir la pobresa energètica i disminuir
les emissions de CO2 al municipi. L’Ajuntament ha instal·lat gratuïtament un comptador energètic intel·ligent (d’electricitat i/o
gas) a 50 llars, comerços i entitats de la ciutat. El propòsit és analitzar la corba de càrrega energètica i donar consells sobre com
reduir el consum n

Innovar per
millorar i
consolidar
un negoci
El proper 20 d’abril tindrà lloc la 12a edició del Fòrum del Comerç de Sant Boi. Es
tracta d’un espai de relació anual on es debaten temes d’interès referits al món del
comerç amb la intenció de millorar-ne el
funcionament.
Durant la sessió d’enguany es presentaran tres negocis que treballen amb èxit a la
nostra ciutat. Marta Hernàndez, de la barberia Barber Shop de la Vila, Albert Mendiola, xef del restaurant Marimorena, i Esteve
Bach, del forn de pa Panet, explicaran de
primera mà la seva les seves experiències
per tirar endavant una empresa.
La idea és que els comerciants puguin
intercanviar opinions i vivències amb l’objectiu d’aprendre noves maneres d’innovar
per millorar, tirar endavant i consolidar els

L’Ajuntament convida els joves i
les joves al Pla Local de Joventut

Albert Mendiola,
Marta Hernández
i Esteve Bach,
compartiran
experiències al
Fòrum del Comerç.

seus negocis. La sessió serà conduïda per la
periodista Glòria Serra.
Aquesta edició del Fòrum de Comerç de
Sant Boi s’emmarca en el desenvolupament
de les línies estratègiques del Pla de Comerç 2020 presentat l’any passat: aconseguir un entorn urbà atractiu, amable i potenciador de l’oferta comercial; dissenyar i
portar a la pràctica un marc de col·laboració efectiva en xarxa; promoure una administració flexible per a un comerç rigorós
en drets i obligacions i treballar perquè
Sant Boi compti amb una oferta comercial
més atractiva n

Nova pàgina web de l’alcaldessa
Per donar més
proximitat i
transparència a la
seva tasca

Alcaldia.santboi.cat. El 15 de març Lluïsa Moret va estrenar una nova eina digital de comunicació i
relació amb la ciutadania amb l’objectiu que la feina que realitza sigui més transparent i pròxima. La
pàgina (alcaldia.santboi.cat) inclou la seva agenda diària, els projectes més significatius (com ara
L’Alcaldia als barris), la seva biografia personal, les aparicions en els mitjans de comunicació, opinions
sobre la seva idea de ciutat i enllaços amb les xarxes socials. Els internautes disposen també d’un
formulari per adreçar-se personalment a Lluïsa Moret.
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El Pla Local de Joventut 2016-2020
continua avançant. L’Ajuntament
convida els joves i les joves de la
ciutat a opinar sobre els projectes i les
actuacions que n’han de formar part.
El procés participatiu s’ha plantejat a
partir d’una diagnosi sobre la realitat
actual de les persones de Sant Boi
entre 16 i 35 anys. Les dades ens diuen
que la taxa d’atur juvenil és del
43,10% a Sant Boi, que més del 90%
dels joves de la ciutat tenen contractes
temporals, que el 50,3% són
estudiants, que el 5% no tenen estudis
acreditats o que només el 22,4%
s’han emancipat. Ara com ara s’estan
recollint opinions a través de les
xarxes socials, per mitjà de converses
i entrevistes personals i sessions
col·lectives obertes amb professionals
i joves. En aquest marc, el 17 de març,
una vintena de joves santboians van
debatre diferents propostes i van
reflexionar sobre diversos temes a Can
Massallera. El procés ha incorporat
eines innovadores i creatives per
compartir coneixements i noves
formes de fer, com ara la plataforma
de missatgeria instantània Whatsapp
o presentacions interactives (Power
Point, Powtoon o Prezi). L’Ajuntament
preveu aprovar el Pla un cop finalitzi
el procés participatiu, ja que un dels
seus objectius és que la ciutadania,
especialment les persones joves,
tinguin més protagonisme en la
transformació col·lectiva de la ciutat.

Nova zona
d’esbarjo
d’animals de
companyia
El dissabte 12 de març es va inaugurar una nova zona per a gossos i gats
al barri de Marianao (c/ Benviure, just
al costat del camp de futbol). L’espai
dóna resposta a la demanda expressada pels veïns i veïnes del barri i disposa de bancs, punts de llum i altres
elements per al gaudi dels animals
de companyia. A més l’associació Els
Garrofers ha creat un mural gegant
de 100 m amb figures i dibuixos de
diversos animals.

Un nou espai per a gats

La zona té també una colònia de gats
controlada amb espai per a gateres,
menjadores i abeuradors. D’aquesta manera es vol donar a conèixer
a la ciutadania la situació dels gats
al carrer i la feina del voluntariat de
Progat, entitat que treballa conjun-

Nou ‘pipicà’
ecològic,
amb premi

El nou espai és una àrea de 700 m2 pensada especialment per als animals.

tament amb l’Ajuntament per donar
resposta a les necessitats d’aquests
animals. El consistori ha dedicat una
inversió de 8.000 € en aquesta instal·
lació, que té una superfície aproximada de 700 m2.
La ciutat de Sant Boi disposa de sis
zones d’esbarjo. A banda de la que es va
inaugurar a Marianao, n’hi ha cinc més
que estan situades al carrer de Pablo

Picasso, al barri de Ciutat Cooperativa, al parc del Saló Central, a Camps
Blancs i al parc de la Muntanyeta.
Aquestes àrees suposen un espai de
joc, passeig i socialització per als gossos que les freqüenten i també ajuden
a mantenir els carrers del municipi
més nets.
Ara com ara, Sant Boi de Llobregat té
censats 6.000 gossos.

A la plaça de Llorenç Presas s’ha
instal·lat un urinari ensinistrador
per a gossos
(E-can). Quan
l’animal orina
sobre la reixa
del “pipicà”,
el propietari
té l’opció de
premiar-lo amb
una galeta que
li ofereix el
dispensador
integrat. Es tracta d’una
innovadora prova pilot per
millorar la convivència entre
els animals i les persones.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret,
el tinent d’alcaldia de Ciutat
Sostenible, Josep Puigdengolas,
i la regidora de Salut Pública,
Ció Lerma, van presentar el 17
de març el nou sistema, que
incorpora autoneteja i funciona
amb energia solar.

Horts de Can Pinyol, un espai
agrícola amb caire social

Campiona infantil de Muay Thai. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, la

tinenta d’alcaldia d’Igualtat, Laura Solís, i la regidora d’Esports, María
Antonia Barragán, van rebre el 14 de març Paula Silva (amb la seva
mare), una jove santboiana de 10 anys que ha guanyat diferents tornejos
nacionals i internacionals de muay thai.

El 12 de març a es van inaugurar els
horts de Can Pinyol. Es tracta de 36
parcel·les d’horts urbans comunitaris
de caire social, ubicats a la carretera
de Sant Climent. A l’acte d’inauguració van assistir l’alcaldessa, Lluïsa
Moret; el tinent d’alcalde de Ciutat
Sostenible, Josep Puigdengolas; el
coordinador d’infraestructures de
l’AMB, Antoni Farrero i el director de
la Fundació Marianao, Josep Torrico.
El projecte, dissenyat i finançat
per l’AMB, amb la cessió del terreny
per part de l’Ajuntament, esdevé
una oportunitat per habilitar espais
agrícoles amb caràcter social en els
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entorns urbans del Llobregat i s’emmarca dins el projecte europeu SIDIG-MED. L’actuació consisteix en la
construcció d’horts periurbans amb
impacte ecològic mínim, dissenyats
i gestionats mitjançant un sistema
participatiu i que posa el focus en
la inclusió social. Un terç d’aquestes
parcel·les han estat assignades, en
primera instància, a persones ateses
en els serveis socials municipals; un
altre terç s’han assignat, a través de
sorteig, a persones del municipi interessades en el projecte i el darrer terç
s’ha assignat a entitats i associacions
del barri.

L’Escola
Fernández Lara
vol anomenar-se
Casablanca
L’Escola María Fernández Lara vol
canviar de nom. La nova denominació
proposada pel centre s’ha escollit
mitjançant un procés participatiu
realitzat al centre durant aquest curs
escolar. En la darrera votació, els
membres de la comunitat educativa
van optar pel nom Escola Casablanca,
en referència
al barri on està
ubicat el centre.
En aquesta
votació van
participar
730 persones
entre alumnes,
famílies,
professorat
i personal
d’administració
i serveis (el
69,3% de la
comunitat
educativa).
La proposta
més votada
va ser Escola
Casablanca,
amb 394
vots (54%),
seguida per les altres dues finalistes,
Escola Manel Esteller (32%) i Escola
Casablanca-La Gralla (11,5%).
L’escola elevarà aquesta proposta
al Ple municipal de l’Ajuntament de
Sant Boi. En cas de ser aprovada,
haurà de comptar amb la ratificació
del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. La direcció
del centre espera que, un cop complerts
els tràmits necessaris, el canvi de nom
pugui ser efectiu a principis del curs
vinent. L’Escola María Fernández Lara va
celebrar el 40è aniversari el passat curs
escolar. El centre està ubicat a la plaça
dels Gegants, número 2, al barri
de Casablanca.

El Clúster Salut Mental Catalunya,
al Programa Catalonia Clusters
El Clúster Salut Mental Catalunya impulsat
per l’Ajuntament de Sant Boi, amb seu al
Palau de Marianao, ja forma part del Programa Catalonia Clusters. Aquest programa
té l’objectiu de fer de la política de clústers
un instrument fonamental per avançar en
la transformació del model industrial del
país. El Programa Catalunya Clústers vol
reforçar la competitivitat de les empreses
a través de la innovació i la internacionalització enteses en clau de clúster, així com
racionalitzar les iniciatives existents en
aquest camp a Catalunya.

Objectius del programa

Els objectius del programa són, principalment, sistematitzar l’actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la Política
de Clústers i contribuir a la racionalització
del mapa de les associacions de clústers
existents a Catalunya.
Els clústers que s’integren al Programa
Catalunya Clústers poden utilitzar la marca

El Clúster de
Salut Mental de
Catalunya es
planteja com
una concentració
geogràfica
d’empreses, serveis
i institucions
interconnectades
que comparteixen
reptes estratègics
en l’àmbit de la
salut mental.

associada al programa. A més, reben orientació estratègica, tutoria i assessorament
en matèria de cooperació internacional i
d’innovació, així com programes de capacitació de clusters managers i activitats de
treball en xarxa. També representen iniciatives que donen cobertura a tot el territori
català, com a mínim, i gaudeixen de personalitat jurídica pròpia, sense afany de lucre
i domiciliació a Catalunya.
Per altra banda, els clústers que aglutina
el Programa disposen d’un òrgan de govern
integrat majoritàriament per empreses privades i tenen un nombre mínim de 20 empreses sòcies. A més, abasten una mínima
dimensió de mercat de 100 M€ de facturació agregada dels membres i disposen d’un
pla estratègic de clúster a 3 anys.
Finalment, cal recordar que el Clúster va
obtenir la certificació Bronze Label (o superior) que atorga l’European Secretariat for
Cluster Analysis (ESCA).
clustersalutmental.cat

Marianao
TéCor

L’Olivera va acollir,
l’11 de març, la
3a trobada de
“MarianaoTéCor”,
un conjunt
d’iniciatives
per fomentar
el benestar
de la infància,
la joventut i
les famílies.
L’alcaldessa,
Lluïsa Moret,
va inaugurar
la jornada i va
dir que era un
projecte “definit
col·lectivament
i un exemple
perfecte de treball
en xarxa en favor
de la convivència”.
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Tot a punt per a la tradicional
Cursa Vila de Sant Boi

El dia 1 de maig tindrà lloc la
31a Cursa Popular Vila de Sant Boi.
El Club d’Atletisme Sant Boi, amb
la col·laboració de l’Ajuntament,
organitza un any més aquest
tradicional esdeveniment del calendari
esportiu de la ciutat. A les 9 i a les
10.45 h del matí sortiran les curses
open popular de 10 i 5 km (novetat
d’aquest any), respectivament, i a
les 12 h començarà la cursa kids.
Les inscripcions s’han de realitzar a
cursasantboi.com i a santboi.cat.

La Coral Renaixença comparteix
escenaris amb l’Orfeó Català

En el marc del 40è aniversari de
l’entitat, el passat 5 de març la Coral
Renaixença va oferir un concert a Can
Massallera acompanyada de l’Orfeó
Català. Així mateix, el diumenge
3 d’abril, la coral santboiana va
participar en el projecte Xarxa Coral
al Palau de la Música Catalana, un
concert en què l’Orfeó Català convida
cada any agrupacions corals que ha
visitat en els seus llocs d’origen al
llarg de la temporada. En aquesta
ocasió, la Coral Renaixença ha estat
acompanyada al concert de la Coral
Belles Arts de Sabadell.

Maria Rosa,
tot un
clàssic, a Can
Massallera
Continua a Can Massallera la Temporada
d’Arts Escèniques i Música. A l’abril estan
programades tres sessions molt diferents.
Blooming Duo s’ha encarregat d’apropar la
música de cambra d’una manera atractiva i
innovadora (dia 5) i la companyia Xip Xap
traduirà al llenguatge dels titelles la història tradicional d’El llop i les cabretes (dia
24). La tercera proposta és tot un clàssic:
Maria Rosa, una de les obres centrals i més
conegudes de la dramatúrgia d’Àngel Guimerà (Terra Baixa, La festa del blat), autor
també de la lletra de la famosa sardana La
santa espina. L’espectacle és un muntatge
del Teatre Nacional de Catalunya coproduït
per l’Ajuntament de Sant Boi, i altres entitats associades en Teatres en Xarxa (Teatre

Un moment de la
representació de
la coneguda peça
teatral escrita per
Àngel Guimerà
(17 d’abril, 19 h, Can
Massallera).

Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès, Teatre Núria Espert de Sant Andreu de
la Barca, Teatres Despí de Sant Joan Despí,
Teatre Clavé de Tordera i Teatre Modern
d’El Prat). A més, el dia 14 tindrà lloc una
xerrada amb la directora, Carlota Subirós
(18.30 h, Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer).
El text de Guimerà, inspirat en fets reals,
conserva tota la vigència. És una història
d’amor dramàtica on no falten assassinats,
venjances, i passions ocultes i sobretot és
un retrat de la precarietat laboral i una denúncia de les injustícies socials.

Festival Sent Sant Boi. Després del Festival de Cajón i Percussió, amb Martirio i el Niño de la Hipoteca
com a caps de cartell, Cultura F ha presentat Sent Sant Boi. El cicle vol apropar l’art i la cultura a través
de la música, la poesia i l’humor. Al llag del mes estan previstes les actuacions de Loulogio, Joan Margarit,
Estel Solé i Josep M. Rodríguez, Antílopez (a la foto), Raúl Pulido i Pedro Pastor (trobareu més informació a
la pàgina 23 d’aquest Viure Sant Boi i a culturasantboi.cat).
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Javier López,
regidor

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

N Una infància amb
drets i oportunitats

E

l 17 de març vam fer un nou plenari
del Consell d’Infants, conformat per
50 infants de 4t a 6è de totes les escoles i centres educatius de la localitat. El Consell dóna veu a la infància i
treballa propostes de millora per a la
ciutat perquè els infants també son
ciutadanes i ciutadans de ple dret.
Per als i les socialistes, la infància
és una prioritat. Els nostres infants
han de tenir garantits tots els drets
per créixer amb les mateixes oportunitats. Des de l’Ajuntament dinamitzem espais familiars per a la primera infància, impulsem una xarxa
de ludoteques i de centres oberts
municipals (aviat crearem un nou
centre a Vinyets i Molí Vell). Per facilitar la conciliació de la vida laboral i
familiar, oferim 810 places de casals d’estiu i hivern municipals i per
garantir la suficiència alimentària
ho fem amb servei de menjador.
Destinem 224.000 euros per garantir tot tipus de recursos i serveis a
aquells infants que més pateixen les
conseqüències de la crisi. Treballem
per afavorir l’èxit escolar amb el
“Projecte Suport a l’Estudi” on 10
professors/es donaran suport a 800
adolescents.
En aquest repte ni estem ni volem
estar sols, comptem amb el valuós
suport del treball en xarxa d’entitats socials i educatives, els seus
equips educatius i activitats a la Taula Municipal d’Infància. Perquè els
infants són el futur i el present de
Sant Boi.

Olga A. Puertas,
regidora

Ció Lerma,
regidora

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Sant Boi, ciutat
justa i sostenible

S

N Los intereses creados

ant Boi és una ciutat privilegiada pel
seu entorn natural. Tenim muntanya,
riu i més de 800 hectàrees de Parc
Agrari, cosa que el converteix en el
municipi del Baix Llobregat amb més
terres dedicades al conreu.
A l’Ajuntament som conscients de
la responsabilitat que tenim a l’hora
de conservar i millorar aquests espais, tant per convertir-los en motor
de promoció econòmica com per
oferir-los a la ciutadania perquè els
gaudeixi. Volem que la ciutat sigui un
espai amable i sostenible.
Per donar resposta a aquestes necessitats s’ha creat l’Àrea de Ciutat
Sostenible, des d’on es duen a terme
accions de millora dels nostres espais naturals i de la qualitat de l’aire;
apostem per l’eficiència energètica i
la lluita contra el canvi climàtic, treballem en el canvi de gestió de residus del municipi, actuem perquè la
pagesia recuperi el lloc preeminent
que li correspon i duem a terme accions innovadores que faciliten la vida
dels animals de la nostra vila i milloren la qualitat de l’espai públic.
I sempre tenint present que en un
moment d’emergència social com el
que vivim, tenim el deure de gestionar bé els recursos. Per aquest motiu
allò que estalviem sent cada cop més
eficients ho destinem a les persones,
la nostra prioritat.
Estem construint un Sant Boi més
just i més sostenible.

E

n 2014 la Generalitat creó un Registro
de grupos de interés (lobbys) a raíz
de los escándalos de Pujol y otros.
Era una manera de acotar el tema de
los intermediarios que participan en
gestiones con entes públicos desde
la esfera privada.
El desconocimiento de este sector
oficioso y secreto es lo que ha ocasionado que la práctica de la corrupción
política haya alcanzado en España
cotas notables, reflejada en ránkings
internacionales. Conocer y saber el
quién es quién en el cruce del sector
público y privado, ayudaría al municipalismo español a sacudirse muchos
de los estigmas que arrastra en el
área de la contratación pública, los
concursos y las adjudicaciones directas. El Ayuntamiento de Madrid creó
hace meses un Registro de intereses
que concierne a sus elegidos y sus
relaciones con contratantes. Sobre
el papel parece más concreto que el
catalán. C’s recogió en su programa
la necesidad del registro de lobbys.
Albert Rivera, en el año 2014, contestaba en “El Llobregat” a preguntas sobre el tema: era partidario del
registro de intereses como en USA
y del fin de la doble moral prevaricadora. La CNMV lo crea en Marzo
con norma UE. Se ha escrito de líos
de entes y fundaciones en Sant Boi.
Evitarlo: ¿pronto un transparente registro municipal de lobbys?
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Miquel Salip,
regidor

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

N Defensem el delta
del Llobregat, aturem
el PDU (1)

E

l Pla director urbanístic dels àmbits
d’activitat econòmica del delta del
Llobregat (PDU-Delta), aprovat per
la Generalitat el passat mes de gener, va començar a plantejar-se a
petició dels ajuntaments de Cornellà, Gavà, Sant Boi i Viladecans, quan
es va fer palès el fracàs del projecte
d’Eurovegas gràcies a la pressió popular. Vol ampliar en 162 hectàrees
el sòl industrial, comercial i hoteler
cosa que implica la pèrdua de 175
hectàrees de sòl d’equipaments i 48
més de sòl de vialitat i altres usos.
El desenvolupament industrial al
llarg del segle XX, el creixement urbanístic i la implantació d’infraestructures suposen una constant amenaça
per a les zones de conreu i els espais
naturals que alberguen una gran biodiversitat, com ho demostra, per
exemple, el recent estudi de DEPANA, on s’apunta una reducció de més
del 69% de la població d’ànecs des de
l’any 2002.
Tenim la necessitat urgent de protegir el territori de l’especulació urbanística i potenciar l’activitat agrícola i
els espais naturals. Tot i així, la realitat és que els consistoris dels pobles
afectats consideren que la urgència
és seguir edificant pisos i complexos
hotelers que acabin de malmetre un
espai que proveeix de feina i aliment
gran part de la comarca.
(Continua a l’apartat de Gent de
Sant Boi).

viure

Sant Boi

Joan Domènech,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Defensem el delta
del Llobregat, aturem
el PDU (2)

A

més (ve de l’apartat d’ERC), es
tracta d’un mecanisme excepcional,
que no inclou elements de participació ciutadana com els d’obligat
compliment en cas de modificacions
ordinàries de planejament general i
només es manté el tràmit de 30 dies
d’informació pública, sense cap memòria ni procés participatiu.
La pressa ha sigut clau en el desenvolupament i aprovació del PDU.
Suposem que per aquesta raó no
han tingut en consideració un informe del 2014 presentat per l’AMB on
s’apuntava que de les 566 hectàrees
de polígons industrials que ja existeixen als tres municipis afectats un
total de 153,81 no tenen activitat i cal
eliminar per al seu ús. Una xifra molt
propera a les 162 hectàrees que vol
destinar el PDU a l’activitat econòmica privada.
Si no ens hi oposem amb contundència, al Baix Llobregat continuarem sent testimonis de l’edificació
constant de pisos a preus impossibles quan encara no han sigut ocupats els ja existents. Aquesta lògica
de totxana tan típica dels mateixos
consistoris que impulsen el PDU ja
ens ha malmès prou com a societat,
no podem permetre que també acabin amb l’últim espai natural de la
zona i amb la vida que el sosté.
Per aquesta raó et convidem a formar part d’aquesta campanya unitària amb l’objectiu de no cedir un pam
més de terra a l’especulació. Contacta’ns a aturemelpdu@gmail.com.

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Sant Boi no avança!

N Felipe VI persona
non grata

E

l sentido común ha imperado frente a la propuesta de nacionalistas e
independentistas de considerar al
monarca Felipe VI como persona
non grata en Sant Boi por el hecho
de que el rey representa la máxima
figura institucional del Estado que, a
su juicio, impide el libre ejercicio del
derecho a decidir de Cataluña.
Hemos animado a independentistas y nacionalistas a considerar también personas non gratas a todos los
regidores del pleno que no estamos
de acuerdo con el proceso de independencia y a los 15.226 santboianos
que refrendaron, con su apoyo en las
pasadas elecciones autonómicas, la
posición de PP y Ciutadans.
Lo sensato y justo sería considerar
personas non gratas a todos aquellos
políticos que, con la independencia,
quieren llevar a la ruina económica y
social a Cataluña y, por extensión, a
Sant Boi y los santboianos.
La propuesta también hablaba de
una Cataluña oprimida cuando los
únicos oprimidos somos los ciudadanos que no entramos en el proceso
de lavado de cerebro, de imposición,
de sanciones y de adoctrinamiento
que el nacionalismo y el independentismo ha practicado durante décadas desde las instituciones, desde la
sociedad civil financiada con dinero
público, controlada por el poder político, y desde los medios de información y comunicación públicos y
privados subvencionados con los impuestos de todos.

U

s proposo un exercici ben senzill:
sortir un dia laborable ben d’hora al
matí direcció Barcelona: què és el
primer que ens trobem? Retencions
amb cues quilomètriques plenes de
vehicles... No podem estar gens orgullosos de tenir les pitjors entrades
i sortides, no podem tolerar tenir
unes obres aturades des de fa tant
de temps. És vergonyosa i inacceptable la situació caòtica que viuen dia
rere dia centenars de veïns i veïnes
de Sant Boi. El meu exercici, però,
també us proposa sortir a comprar o
a passejar la mateixa tarda, i què ens
trobem? Comerços tancats, manca
d’oci i pocs recursos per a infants, joves i gent gran. Sant Boi s’està convertint en una ciutat dormitori, sense identitat pròpia ni oportunitats.
Exigim un ajuntament transparent
i transversal, que faci i apliqui polítiques integradores i innovadores que
tinguin com a objectiu la millora dels
seus equipaments i recursos; volem
que es torni a donar oportunitat al
petit comerç i a la petita empresa,
volem que es torni a apostar per la
gent de Sant Boi.
Nosaltres sabem quin és el Sant
Boi que et mereixes i el volem construir amb tu.
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Endavant Joves!

El programa Endavant Joves!
proposa a nois i noies d’entre 16 i 29
anys amb baixa qualificació els cursos
de “Community manager – Disseny
gràfic” i “Agricultura, horticultura i
floricultura ecològiques”. Ambdós
tenen una durada de 300 hores,
d’abril a juny en horari de matí.

Formació contínua 2016

El Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya subvenciona
cursos per a treballadors en actiu.
Els cursos previstos per al maig i juny
són sobre resolució de conflictes,
comptabilitat informatitzada i xarxes
socials. Tenen una durada de 30 hores
i s’impartiran dilluns i dimecres, de 19
a 21.30 hores.

Formació ocupacional

Els santboians i les santboianes
inscrits a l’Oficina de Treball de la
Generalitat (OTG) com a demandants
de feina poden cursar gratuïtament
formació ocupacional i aconseguir
un certificat del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
Al maig començaran els cursos
d’“Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials”
(470 h), “Mosso de magatzem i
reposador” per a persones amb
certificat de discapacitat (483 h)
i “Operacions auxiliars de serveis
administratius generals (450 h).

Per posar en marxa un negoci

Les persones emprenedores que
vulguin desenvolupar una idea de
negoci poden estar interessades
en les següents accions formatives
gratuïtes de curta durada: “Coaching
per a persones emprenedores” (dies
19 i 21 d’abril) i “De la idea de negoci
al pla d’empresa” (dies 3 i 5 de maig).
Informació i inscripcions:
Masia Torrefigueres (c. Pau Claris, 14
/ 93 6529830 / coressa@coressa.cat /
coressa.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: coressa.
cat, santboi.cat
i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 936529830).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830).

Reconeixement oficial. Les persones o organitzacions que hagin contribuït a fomentar la

solidaritat, la igualtat i el progrés de la societat poden ser candidates als Premis Ciutat de Sant Boi
2016. L’Ajuntament ha convocat la 8a edició d’aquests guardons biennals en les categories de Cultura, Esport, Acció cívica, Economia, d’Honor i Especial. El termini per presentar candidatures a títol
individual o en nom d’una entitat finalitza el 29 d’abril. Més informació: santboi.cat/premisciutatsb

Tastet de cuina

La programació La formació t’obre portes
inclou un curs de tastet de cuina amb els
mòduls: Cuina mediterrània, Cuina d’estiu,
Tapes i Cuines del món. Les sessions tindran
lloc del 26 d’abril al 26 de maig, els dimarts i
dijous, de 15.30 a 19.30 h. Inscripcions: Servei
d’Informació Juvenil El Punt de Can Massallera
(c. Mallorca, 30 / 93 629843/ elpunt@santboi.
cat / joventutsantboi.cat)

Formació a famílies

L’Escola Municipal de Mares i Pares convoca les
següents xerrades per a l’abril: “Bullying: Què
és i com evitar-lo”, el dia 14 a l’Escola Barrufet;
“La comunicació amb els nostres fills i filles:
Comuniquemnos amb tots
els sentits!”, el
dia 21 a l’Escola
Antoni Tàpies i
“Els adolescents
poden ser
encantadors!”,
el dia 28 a
l’Escola Antoni
Tàpies. Horari: de 17.30 a 19 h.
Inscripcions: santboi.cat/formaciofamilies
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Igualtat

Aquest abril també hi ha activitats al Centre
de Recursos i Documentació de les Dones: “El
poder de ser tu
mateixa” (dies
13, 20 i 27) i
Càpsula TIC
sobre gestions
i tràmits per
Internet (dia
28). El dia 12
s’obren les
inscripcions per
a les activitats de maig. Inscripcions: CRDD
(c. Ebre, 27 / 93 6351200 ext.156 / crdones@
santboi.cat / igualtatsantboi.cat)

Més enllà dels robots

En el marc del TecnoAbast 16.1, la Biblioteca
Maria Aurèlia Campmany acollirà el 16 d’abril
el taller gratuït “Més enllà dels robots (AI):
Transhumans i ocupació”. La sessió plantejarà:
“Com serem els humans en un temps no gaire
lluny?” i “La introducció dels robots en tots els
àmbits és positiu o negatiu per a l’ocupació?
Inscripcions: Biblioteca MAC (passeig Eduard
Toldrà s/n / 93 6306463 /b.st.boillo.mac@diba.
cat / bibliotequesdesantboi.wordpress.com)

Tauler Abril’16
Més Dies Bojos a Sant Boi!!

El ‘Supermes’ al Baix Llobregat. Aquest abril les famílies po-

den gaudir d’una oferta turística a Sant Boi i els municipis de la comarca
a la seva mida amb activitats gratuïtes i descomptes exclusius a museus,
visites, allotjaments, restaurants, botigues... Només cal activar per Internet la promoció que s’esculli. Més informació: pàg. 23 i elsupermes.cat

Bicicletes elèctriques

Encara es pot sol·licitar a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) una subvenció de 250
euros per la compra d’una bicicleta elèctrica
nova. Les persones interessades han de visitar
el web d’AMB per conèixer com aconseguir el
descompte en un dels comerços adherits. El
preu màxim de venda és de de 1.350 euros
(IVA inclòs i abans d’aplicar la subvenció).
Aquesta campanya té per objectiu facilitar
un canvi en la mobilitat cap a un model on la
bicicleta sigui un mitjà de transport habitual
per als desplaçaments quotidians en els nuclis
urbans, en substitució del cotxe privat.
Informació: amb.cat/bicielectrica

La campanya de promoció de l’economia local
Dies Bojos a Sant Boi!! celebrarà la 5a edició
divendres 6 i dissabte 7 de maig per recordar
que Sant Boi és
una bona ciutat
per comprar.
Comerços,
restaurants,
bars, hotels,
concessionaris,
el cinema, el
museu i els
complexos
esportius de la ciutat, entre altres, proposen
múltiples ofertes, descomptes i promocions
especials. Alguns exemples: botigues regalaran
l’IVA, habitacions a 15 euros als hotels NH i El
Castell i a l’Hostal Rambla, vals descompte i
menús especials a bars i restaurants, 50 cotxes
amb els preus més baixos, matrícula gratuïta
a poliesportius La Parellada, Can Massallera,
l’Olivera, Pau Gasol, Baldiri Aleu i Àccura; 2
hores sense pagar a pàrquings municipals,
rentat gratuït per cada despesa de 50 euros en
carburant a la gasolinera Repsol Can Calderon,
crispetes i beguda petita de regal amb les
entrades a Cinemes Can Castellet, 2x1 a les
visites culturals al Museu de Sant Boi, Termes
Romanes i Torre Benviure...
Informació: santboi.cat/diesbojos

Sol·licitud de llicències

L’Ajuntament recomana que per tramitar una
llicència o permís d’activitats o d’ocupació de
la via pública a Sant Boi es demani cita prèvia
a l’Oficina
Municipal
d’Atenció al
Públic (OMAP).
D’aquesta
manera, les
persones que
disposin de
cita prèvia
seran ateses
de forma immediata el dia i hora reservats
amb la documentació que hagi d’aportar
l’administració ja preparada. Per sol·licitar dia
i hora només cal entrar al Catàleg de Tràmits
del web municipal santboi.cat, seleccionar el
tràmit i clicar el botó de cita prèvia que hi ha al
final de la fitxa. És senzill, ràpid i efectiu.
Informació: santboi.cat/citapreviaomap
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Apropa’t i prepara’t

La formació en tecnologies de la
informació i la comunicació que
organitza la Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer i l’Ajuntament estrena aquest
trimestre un doble format.
D’una banda, l’Apropa’t ofereix
15 píndoles formatives de 3 hores
cadascuna, independents i gratuïtes
sobre xarxes
socials, eines
Google, edició de
pel·lícules amb
Movie Maker,
presentacions Prezi,
retoc de fotografia
digital amb
PicMonkey, recerca
de feina amb Cuvitt
o Yourock, etc. Les inscripcions ja estan
obertes amb un màxim de 5 píndoles
per persona.
D’altra banda, Prepara’t és un curs
semipresencial de tres mesos per
preparar les proves de nivell bàsic
i mitjà de la
certificació
ACTIC de
competència
digital. Les
classes
presencials es
fan del 19 d’abril
al 24 de maig
a la Biblioteca.
Les persones
interessades
hauran de fer un test de nivell inicial el
12 d’abril. El preu és de 50 euros.
Informació i inscripcions: santboi.cat i
bibliotequesdesantboi.wordpress.com

Internet per a gent gran

De l’11 de maig al 22 de juny tindrà
lloc un segon taller d’iniciació a les
xarxes socials (Facebook i Twitter)
per a persones de més de 60 anys
empadronades a Sant Boi.
Informació i inscripcions:
Aula Cibergran de Can Massallera
(de dilluns a dijous, d’11.30 a 12.30
h, al c. Mallorca, 30 / 93 6548950 /
programagentgran@santboi.cat /
santboi.cat/gentgran)
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2016

Dijous 14 d’abril

18.30 h I Xerrada: Àngel Guimerà, violència i llibertat,
amb Carlota Subirós, directora de Maria Rosa (Can
Massallera, dia 17). Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dissabte 23 d’abril

A partir de les 10 h I Sense la teva història, no hi ha ciutat, intervenció artística amb
col·lectius i públic en el marc del projecte Art Urbà. 11 h I Aurèlius i el jardí curiós, conte
amb música dels Grallers de Casablanca, i Emporta’t el teu roser, un taller en el marc
de De l’Hort a la Biblioteca. 12 h I Espectacle familiar Clown Lost. 13 h I Jam session
de Karxofetes Band. 17.30 h I Recital de poesia de Dani Orviz. 17.45 h I Final de la
Llobregat Slam Poetry. El campió representarà el Baix Llobregat a la Gran Final de Poetry
Slam Espanya de València, al maig. 19 h I Sardanes amb la Cobla Sabadell. 20 h I Concert
acústic de Marc Garcia, homenatge a George Brassens.
Durant el dia I Fira del llibre amb les llibreries Isart, Croquis, Barbús, Les Hores i Abacus
SIGNATURES D’AUTORS. ESPAI CROQUIS: 17 h I Emili Ferrando Puig, Executada.
18 h I José Matas Crespo, La otra parte. ESPAI AUTORS LOCALS: 17 h I Fructuoso García,
Sonrisa de Otoño. 18 h I RAQUEL GARCIA, Monstràleg i Els matins il·lustrats Sergi Purcet,
La noia de la pluja. Víctor Corachán i altres, Poemari entre la piel y el alma. 19 h I
Pedro L. López, Pandemonium. ESPAI BIBLIOTEQUES. 18 h I Carme Via, La modista i
altres dones (Premi Delta de narrativa escrita per dones). ESPAI TOTS SOM SANTBOIANS.
18 h I La cosecha del Arco Iris (25è aniversari de Tots Som Santboians)

Divendres 15 d’abril

18 h I Homenatge als socis octogenaris de l’entitat.
Lloc: Can Massallera. Org.: AV Vinyets i Molí Vell
21 h I Música. Amb la cantant santboiana Carmen
Doorá. Preu: 5 €, amb consumició. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: Les Muses

Dimarts 5 d’abril

19 h I Música de cambra.
Blooming Duo. Preu: 3 €.
Entrades, mitja hora abans
del concert. Lloc: Auditori
de l’Escola Municipal
de Música Blai Net.
Organització: Ajuntament

SANT JORDI PER LA COEDUCACIÓ. D’11 a 13 h I Taller infantil coeducatiu. De 17 a 18 h I
Espectacle infantil amb la pallassa i pedagoga Mercè 8A. De 18 a 20 h I Taller juvenil en
el marc de la campanya contra la violència de gènere Això no és amor. Amb WeArt

19.30 I Literatura. Club de Lectura. Ull de vaca, de
Ramon Solsona. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Campmany.
Organització: biblioteques i Associació Equilibri

SANT JORDI SOLIDARI. De 10 a 20.30 h I Fira d’entitats: Amizade Junts amb Moçambic,
Associació Kassumay, Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi, Associació Compassió i
Vida, Fundació Vicente Ferrer i Grup de Suport al Col·lectiu de
Mujeres de Matacalpa. Hi haurà venda solidària de roses,
llibres i artesania. De 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h,
tallers infantils de manualitats: punts de llibre,
roses, la rosa dels desitjos, dracs…

Dimecres 6 d’abril

SANT BOI ESCRIU. De 10 a 20 h I Espai
d’interacció amb autors, amb Víctor
Jurado, Raquel Garcia, Angi Expósito,
José Herrera, Fructuoso García, Vicente
Corachán i Sergi Purcet
Llocs: pl.Ajuntament, rbla. Rafael
Casanova. Organització: Ajuntament,
Perifèric Poetry i altres entitats
XVI TROBADA DE DRACS. 19 h I Dracs
Rufino i Pepitu i sis colles convidades.
Tabalada i percussió (20 h), cercavila (20.45
h. Plaça de Catalunya, c/Tres d’Abril, c/Pau
Claris, c/ Baldiri Aleu i parc de la Muntanyeta),
escenificació amb l’alumnat de l’escola Montbaig
(21.45 h) i ball “espurnejant” final.
Llocs: plaça de Catalunya i parc de la Muntanyeta. Organització:
Garrofers i Diables Sant Boi amb la col·laboració de l’Ajuntament

Divendres 15 d’abril

18.30 h I Presentació de La modista i altres dones, de Carme Via Sala, guanyadora de
la 8è Premi Delta de narrativa escrita per a dones, organitzat pels Ajuntaments de
Begues, Castelldefels, Esplugues, Gavà, el Prat, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Vicenç
dels Horts i Viladecans. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Ajuntament

18.30 h I Literatura.Tertúlia sobre Cabaret Pompeya,
amb l’autor, Andreu Martí, i Núria Vendrell, psicòloga.
Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Organització: Fundació
Antigues Caixes Catalanes, Grup BBVA i biblioteques.

Dijous 7 d’abril

De 10 a 20 h I Salut. Que la diabetis no t’aturi.
Cuida’t!! Practica hàbits saludables. En el marc del Dia
Mundial de la Salut. Taula rodona, controls de glucosa
i tensió arterial, exposicions, microtallers d’alimentació
saludable i demostracions d’activitat física per a
persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda.
Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament

Dissabte 9 d’abril

10.30 h I Excursió. Visita guiada als horts comunitaris
de Can Pinyol. En el marc de De l’Hort a la Biblioteca.
Gratuït. Cal inscripció al tel. 93 6306463 i a b.st.boillo.
mac@diba.cat. Trobada: Bibl. M. Aurèlia Capmany
21 h I Música. Barcelona Bluesgrass Band. Preu:
6 €, amb consumició. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses de Casablanca

Diumenge 10 d’abril

De 9.30 a 12.30 h I Excursió: Anem a pasturar. En el
marc de De l’Hort a la Biblioteca. Cal inscripció. Gratuït.
Sortida: inici del camí de la font de Golbes

Dissabte 16 d’abril

10 h I Esport. 3a Cursa Solidària. Inscripcions: fins al
6 d’abril. Preu: 5 €. Dorsal zero i donatius a IBAN ES90
2100-1005-00-0200160005. Lloc: Escola Salesiana.
Organització: Ong Vols i Escola Salesiana. Més
informació: santboi.salesians.cat/cursasolidaria2016

Dilluns 18 d’abril

10 i 14 h I Festa. Esmorzar i Migas Populares. Preu:
2 €, esmorzar, i 4 € , migas. Socis gratuït. Lloc: Pl.
Agricultura. Organització: Unión Extremeña

18.30 h I Tarda de llibres, teatre, poesia i homenatges literaris. Presentació de 4
recopilatoris, una petita peça de Harold Pinter, homenatge a Las Sinsombrero i més
sorpreses. Més info a www.laespiral.info. Organització: Editorial La Espiral Literària

19.30 h I Presentació de Sonrisa de otoño, de Fructuoso García. Lloc: Can Massallera

Dimecres 20 d’abril

18 h I Presentació d’Entre la piel i el alma, de José Herrera Riverola. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 22 d’abril

16.30 h I Lliurament de premis dels concursos literari i de cartells dels alumnes de
l’ESO, batxillerats i cicles formatius. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ajuntament

17.30 h I Festival de primavera. Música i humor. Preu:
5 €, socis, i 6 €, no socis. Informació, tel. 93 6522817,
de dl. a dj,, de 18 a 20 h, a Can Massallera. Lloc: Can
Massallera. Organització: AV Vinyets i Molí Vell
19 h I Teatre. Mentiders, d’Anthony Neilson. Informació
i compra d’entrades: www.tripijoc.cat. Lloc: Cal Ninyo.
Organtiza: Col·lectiu Teatral Tripijoc
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Dissabte 16 d’abril

De 8 a 20 h I Esport. XXII Internacional Vila de Sant
Boi de Pentatló Modern. Lloc: Escola Esportiva Llor.
Organització: Fed. Catalana de Pentatló i Escola Llor. Hi
col·laboren l’Ajuntament i el Consell Català de l’Esport
21 h I Música. Boner. Gratuït. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses

Diumenge 17 d’abril

19 h I Teatre: Maria Rosa,
d’Àngel Guimerà. Assassinats
i venjances i sobretot un
retrat de la precarietat
laboral del món obrer i una
denúncia de les injustícies
socials. Entrades anticipades:
14 €, normal, 10 €, reduïda,
i 5 €, menors de 16 anys.
Ticketea.com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Ajuntament

Dijous 21 d’abril

19.30 h I Espectacle musical: El centre. Preu: 2 €. Venda
d’entrades al tel. 654460730 o a taquilla, el mateix dia.
Lloc: Can Massallera. Organització: Always Company

Divendres 22 d’abril

20 h I Sant Boi Jazz Club amb Diana Palau (veu), Joel
Moreno Codinachs (guitarra) i Paco Weth (contrabaix).
Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ajuntament
20.30 h I Dansa. Exhibició de Baobabs. Preu: 5 €.
Compra a l’estudi de dansa o a Can Massallera, el dia de
l’actuació. Lloc: Can Massallera. Organització: Baobabs
21 h I Música. Yellowstone. Gratuït. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: Les Muses

Dissabte 23 d’abril

21 h I Música. Johny Big Stone i Sweet Marta. Preu:
6 €, amb consumició. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses

Diumenge 24 d’abril

7.30 h I Excursió al monastir de Sant Ramon Nonat.
Preu: 43 €. Informació: tel. 93 6522817, de dil. a dj., de
18 a 20 h, a Can Massallera. Org.: AV Vinyets i Molí Vell
9 h I Esport. La Roca Negra 2016. Cursa de 24,4 km
i caminada de 8 km. Sortida: Pl. Mercè Rodoreda.
Organització: C Excursionista Sant Boi amb la
col·laboració de la Fundació Marianao i Ajuntament.

Dimecres 27 d’abril

18.30 h. I Taller. Activitats d’estiu internacionals per a
joves. Cal confirmar assistència a elpunt@santboi.cat o
al tel. 93 6529843. Lloc: Can Massallera. Organització:
Servei d’Informació Juvenil El Punt

Agenda
Agenda
Setembre’
Abril’16
14
18.30 h I Literatura. Club de lectura fàcil en català.
Amb L’escarabat d’or i El crim del carrer Morgue, d’E. A.
Poe. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Divendres 29 d’abril

19 h I Taller. Aristòtil, el lector. El Cafè dels filòsofs,
commemora 2.500 anys del naixement del savi grec.
Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dissabte 30 d’abril

De 10 a 14 h I Taller. Cuina terapèutica amb productes
de proximitat. Preu: 40 €, menjar inclòs. Cal inscripció.
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses
20 h I Teatre. Paraules encadenades, de Jordi Galcerán.
Lloc: Cal Ninyo. Organització: Corenllà Teatre
20 h I Música. Participio i El Gran Tramoyista. Preu 2€.
Lloc: Cal Ninyo. Organització: Espai Weller
21 h I Música. Maria Martí amb la col·laboració
d’Ismael Inarejos. Gratuït. Lloc: Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses

Diumenge 1 de maig

8 h. I Esport: 31a Cursa Popular Vila de Sant BoiQuadis Autocentre. Sortida: Estadi Constantí Miranda.
Inscripcions: www.cursasantboi.com. Organització: Club
Atletisme Sant Boi i Ajuntament

Sent Sant Boi Festival

Dies 8, 17, i 29 d’abril. Dia 8: Loulogio, 21h, Can
Massallera, Dia 17: Joan Margarit, Estel Solé i Josep
M. Rodríguez, 12.30 h, Cal Ninyo, i Pedro Pastor, 20
h, Cal Ninyo. Dia 29: Antílopez, 21 h, Can Massallera.
Entrades: 12 €. Venda, ticketea.com. Espectacle del dia
17, al matí, gratuït. Organització: Cultura F i Lesnits

Microteatre: A l’escenari

Dies 7, 14 i 28 d’abril. 20, 20.30 i 21.30 h I Dia 7: Una
isla salvaje. Dia 14: www.amor.com. Dia 28: El Hombre
lobo. Preu: 3€, amb consumició mínima inclosa. Lloc:
Cal Ninyo. Organització: Espai Weller

Autisme i Escola

Dijous 7, 14, 21 i 28 d’abril, 5, 12, i 19 de maig, 2, 9 i
16 de juny. De 18.30 a 20 h I Curs per a mares i pares.
Preu: 62 €, socis de TEAdir, i 75 €, no socis. Inscripcions:
associacioteadir@gmail.com i tel. 647573339. Lloc: Can
Jordana. Organització: TEAdir

Ball popular

Dies 10 i 23 d’abril. 17.30 h I Amb música en directe.
Preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis. Lloc: Can Massallera.
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Sant Boi Sà

Dies 21 i 22 d’abril. De 17.30 a 19 h I Tallers de plats
amb ous. Gratuïts. Llocs: Mercats de Torre de la Vila (dia
21) i Ciutat Cooperativa (dia 22). Org.: Ajuntament.

Oci familiar
Dies 8, 15, 22 i 29 d’abril

18 h I Hora del conte. Biblioteca M. Aurèlia Capmany:
Contes fantasmagòrics (dia 15) i Contes amb sorpresa
(dia 29). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer: Als contes
fem esport (dia 8) i presentació del llibre infantil La
Cleo arriba a casa, amb Pilar Portugués i Olga Turú (dia
22). Activitat gratuïta. Organització: biblioteques de
Sant Boi

Dimecres 13 i 27 d’abril

18.30 h I Estonetes familiars. Juguem amb fang. Dia 13,
per a famílies amb infants de 4 a 11 anys, i dia 27, per a
families amb infants d’1 a 3 anys. Inscripcions: a partir
del dia 6, a les 17.15 h. Gratuït amb places limitades.
Lloc: Ludoteca L’Olivera. Organització: Ajuntament

Dissabte 16 d’abril

12 h I Contes en anglès. The King’s servent Story time
amb Kids&Us Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Activitat gratuïta Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 24 d’abril

11.30 h I Contes musicats. Contacontes, música, vermut
i moltes sorpreses! Per a grans i petits. Més informació:
www.karxofarock.com Lloc: Jardins de Can Castells
Centre d’Art. Activitat gratuïta. Organització: Col·lectiu
Karxofarock i Karxofetes
12 h I Teatre de
Titelles. El llop i
les 7 cabretes. La
companyia Xip Xap
ha agafat el conte
tradicional i l’explica
tal com és, amb la
cabreta petita com
a protagonista.
Activitat per a nens
i nenes de 3 a 10
anys. Preu: Entrada
anticipada, 5 €, i immediata, 7 €. Venda, ticketea.com
i Can Massallera. Lloc: Can Massallera. Organització:
Ajuntament

Dissabte 30
d’abril

17 h I Club de lectura
infantil. Una noia
N.O.R.M.A.L. s’ofereix
de cangur, d’Anna Manso.
Les aventures de Ru, que
s’empesca un munt de
feines per guanyar diners
però es fica en mun munt
de problemes esbojarrats.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

28è Inter. Vila de Sant Boi d’escacs

Divendres 22 i 29 d’abril. 21 h I. Torneig Memorial
Mateu Chalmeta. Lloc: Casal de Marianao. Organització:
CLub d’Escacs Sant Boi. Informació www.cesantboi.cat

Blai Folk al carrer

Dies 27 d’abril, 15 de maig i 22 de juny. 6è Festival
de Ball Folk. Dia 27: Ballaveu, 20 h. Dia 15 de maig:
Erdizca Lauetan, 18 h). Dia 22 de juny: Cia Torreta, 20
h. Gratuit. Lloc: plaça de Gaietà Mestres. Organització:
Ajuntament

Aquesta agenda pot patir modificacions.
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

Viure Sant Boi
N abril 16

23

Exposicions
Fins al 22 d’abril

Art. El fil conductor. Projecte
del Col·lectiu d’Artistes de Sants.
La llum és la inspiració. El fil
conductor parteix d’un punt i
va arrossegant els colors, els va
absorbint al seu pas per totes
les obres i queden reflectits
en la llum blanca. Lloc: Centre
d’Art Can Castells. Organització:
Ajuntament

Del 27 d’abril al 18 de maig
Dones. Violència
masclista en la parella:
desmuntem mites? Una
producció realitzada
per l’Institut Català
de les Dones. Entrada
gratuita. Lloc: Biblioteca
Maria Aurèlia Capmany.
Organització: biblioteques
de Sant Boi.

Del 27 d’abril al 10 de juny

Fotografia. 8è Premi de fotografia Vila de Sant Boi.
Inauguració i lliurament de premis, dia 26, a les 19
h. Entrada gratuïta. Lloc: Centre d’Art Can Castells.
Organització: Agrupació fotogràfica Afoboi

Fins al 29 d’abril

Educació. Treballs artístics de l’alumnat de l’IES
Camps Blancs. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Ajuntament

Fins al 5 de maig

Art. Yo y mi alter Ego. L’autor, Dani Medina, vol mostrar
l’heterogeni de l’ésser humà. Com els nostres gens, la
infància, la família, la cultura, l’educació, els amics...
ens modelen i ens formen com a persones plenes de
milers de cares amb personalitat pròpia. Lloc: La Saleta,
Centre d’Art Can Castells. Organització: Ajuntament

L’abril de les famílies

El Consorci de Turisme del Baix
Llobregat organitza elsupermes.
cat, campanya de “superactivitats”
familiars. Sant Boi s’hi afegeix amb
diverses propostes.
- Divendres 8, 15, 22 i 29 d’abril.
De 17.30 a 21 h I Dv. 8: Taller de
maquillatge. Dv. 15: Ampliació del
mercat de productes artesans. Dv.
22: Taller de fang. Dv. 29: Taller
d’estampació tote bags. Lloc: Mercat
de Pagès (rbla. R. Casanova)
- Dissabtes 9, 16, 23 i 30 d’abril. De
10 a 13.30 h I Passejada per l’itinerari
de la pedra seca. Reserves al tel.
687838734 o lapetjadadelbaix@gmail.
com.Organització: La petjada
- Diumenge 17 d’abril. 10 h I Taller.
Geocaching. Caminada amb aparells
GPS a la vall del Llor. A partir de 12
anys. Reserves: info@centresescoltes.
cat i tel. 935302700 (Can Palós).
Organització: Ajuntament
- 2X1 Entrada combinada al Museu
Informació: tel: 93 6351250, museu@
santboi.cat i museusantboi.org
Més informació: supermes.cat

Fins al 22 de maig

Història. Quan les pedres ens parlen. El megalitisme
a Catalunya. Els megàlits
són unes de les restes
arqueològiques més
singulars del nostre passat.
Els trobem repartits arreu
del territori i, des de molt
antic, van despertar l’interès
dels primers arqueòlegs.
Preu: 2€ i descomptes del
50%. Gratuït per a jubilats,
aturats, menors de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Can
Barraquer. Organització: Ajuntament

Durant 2016

Dones. De Natura
Muliebri. Visió de
la dona com a ésser
malaltís i inferior a
l’home. Preu: 1 €.
Gratuït per a persones
jubilades, aturades,
menors de 12 anys i
ICOM. Lloc: Termes
Romanes. Organització:
Ajuntament

Jugateca ambiental

Tallers participatius familiars.
D’11.30 a 14 h I
Dissabte 2 d’abril. Descobreix els
secrets de la natura. Per a famílies amb
nens i nenes fins a 3 anys
Dissabte 9 d’abril. Entre tots cuidem la
Muntanyeta
Dissabte 16 d’abril. L’energia del parc
s’estalvia. Per conèixer les mesures
d’eficiència energètica del parc
Dissabte 23 d’abril. Posem maco el
parc
Dissabte 30 d’abril. De cabàs en cabàs.
Per afavorir la campanya i el consum
responsable
Lloc: Parc de la Muntanyeta. Gratuït.
Organització: AMB i Ajuntament amb la
col·laboració de la Fundació Marianao

“Atenem més
d’un centenar de
nens i nenes i les
seves famílies”

Quina tasca desenvolupeu a la Plataforma
d’Educació Social Salesiana?
La nostra és una institució socioeducativa sense
ànim de lucre que té com a finalitat l’atenció a
infants i joves. Som receptius a les situacions
d’exclusió social d’aquests i de les seves famílies.
Es tracta d’una atenció des de l’educació social
basada en el mètode preventiu salesià: acollida
incondicional d’infants i joves per arribar a
l’acompanyament educatiu personalitzat.
Quantes persones ateneu al vostre servei?
Desenvolupem diferents projectes que acullen 110
nens i nenes i les seves famílies. També tenim un
projecte adreçat a joves de 18 a 21 anys en el qual
participen 15 joves.
Quina és la procedència d’aquests nois i noies?
La majoria són dels barris de Marianao i Vinyets
i Molí Vell. El 80 % arriben derivats dels Serveis
Socials, les escoles i els instituts.
Quantes persones us dediqueu a aquesta tasca?
Som un equip de 12 persones contractades
que comptem amb el suport de 20 persones
voluntàries i 8 persones en pràctiques. És un equip
en el qual participen professionals especialitzats
en educació, pedagogia i psicologia.
I quin és el resultat d’aquesta dedicació?
Hi ha infants que passen molt temps amb
nosaltres i altres que no. Tenim casos de molt èxit.

MARI PAU MARTÍNEZ treballa a la Plataforma d’Educació Social Salesiana (PES Sant Boi)

desenvolupant projectes relacionats amb infants, adolescents i famílies en situació de vulnerabilitat
social. La seva dedicació a la infància va començar als 17 anys fent de voluntària.
Els canvis en les persones que atenem són més
profunds com abans comencem a intervenir, és a
dir, la importància del treball preventiu en edats
primerenques millora els processos educatius
dels infants. És molt important treballar amb ells
el canvi d’hàbits perquè a l’ordenar la teva ment
ordenes la teva vida.

N Treballar el canvi
d’hàbits es important,
a l’ordenar la teva ment
ordenes la teva vida

Quin paper tenen les famílies?
Moltes vegades són els mateixos nens i nenes els
qui posen veu a les dificultats que tenen les seves
famílies. La nostra experiència ens diu que com
més es treballa amb les famílies millors resultats
s’aconsegueixen amb els fills i les filles.

N La crisi ha obligat a
reorientar el servei
per atendre també les
necessitats bàsiques

I quines són aquestes dificultats?
Les circumstàncies de les persones són molt
diferents. En cada moment dels cicles vitals de
les famílies apareixen dificultats i en alguns casos
molt marcades per la realitat social que han
viscut o que viuen. Moltes vegades ens trobem
amb famílies que estan sobreocupades i, per tant,
disposen de molt poc temps per dedicar als més
petits; en altres casos ens trobem amb famílies
amb les habilitats parentals molt deteriorades
amb les quals cal fer una feina de millora d’aquest
tipus d’habilitats.

Cal suposar que la crisi també influeix força?
La crisi ha portat a moltes famílies a situacions
de precarietat. Aquest panorama ens ha obligat
a reorientar algunes de les nostres actuacions
per atendre més necessitats bàsiques dels
infants. Hem reforçat el treball pal·liatiu sense
oblidar el treball preventiu. Amb el suport de
l’administració publica, hem fet un esforç per
garantir les necessitats bàsiques d’aquests
infants, com l’alimentació, tot i no ser el nostre
àmbit prioritari d’actuació n

