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Al setembre, una agenda intensa
En septiembre, una agenda intensa

H

a arribat setembre i, una vegada més, recuperem
la normalitat de les nostres vides quotidianes. Després
de l’Aplec de Sant Ramon, el calendari ens assenyala dues grans fites que, any rere any, fan de Sant Boi
protagonista. D’una banda, el festival Altaveu, que en
aquesta edició es vincula més que mai amb el públic i
amb l’escena musical de Sant Boi. De l’altra, les celebracions de l’11 de setembre, que tornaran a aplegar
a la ciutat les institucions principals del país davant la
tomba de Rafael Casanova.
L’endemà de la Diada, milers de nens i nenes de la
ciutat començaran l’escola per reprendre una de les
coses més importants de les seves vides: la formació
que els ha de garantir un futur ple d’oportunitats. Pocs
dies després, la Fundació Gasol inaugurarà la seva seu
europea a Sant Boi, on col·laborarà amb l’Ajuntament
per promoure hàbits saludables d’alimentació i exercici físic entre els nostres infants.
Setembre és també el mes en què celebrarem la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura -una gran
ocasió per insistir en la necessitat de canviar la manera com ens desplacem en l’entorn urbà-; el Barrejant o
el Dia Internacional de la Pau -convocatòries que ens
permetran reiterar el compromís de Sant Boi amb la
llibertat i contra qualsevol tipus de violència, tal com
malauradament vam haver de fer a l’agost sortint al
carrer per condemnar els atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils, expressar la solidaritat amb les
víctimes i dir en veu ben alta que no tenim por.
L’agenda és plena d’activitats. Treballem i seguirem
treballant sense descans, des de la ciutat, per construir un futur millor per a tots i totes.

H

a llegado septiembre y, una vez más, recuperamos
la normalidad de nuestras vidas cotidianas. Después
del Aplec de Sant Ramon, el calendario nos señala dos
grandes hitos que año tras año hacen de Sant Boi protagonista. Por un lado, el festival Altaveu, que en esta edición se vincula más que nunca con el público y la escena
musical de Sant Boi. Por otro lado, las celebraciones del
11 de septiembre, que volverán a reunir en la ciudad a
las principales instituciones del país ante la tumba de
Rafael Casanova.
Al día siguiente de la Diada, miles de niños y niñas de
la ciudad comenzarán la escuela para retomar una de
las cosas más importantes de sus vidas: la formación
que ha de garantizarles un futuro lleno de oportunidades. Pocos días después, la Fundació Gasol inaugurará
su sede europea en Sant Boi, donde colaborará con el
Ayuntamiento para promover hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico entre la población infantil.
Septiembre es también el mes en que celebraremos
la Setmana de la Movilitat Sostenible i Segura -una gran
ocasión para insistir en la necesidad de cambiar la manera
en que nos desplazamos en el entorno urbano-; el Barrejant o el Dia Internacional de la Pau -convocatorias que
nos permitirán reiterar el compromiso de Sant Boi con
la libertad y contra cualquier tipo de violencia, tal como
desgraciadamente tuvimos que hacer en agosto saliendo
a la calle para condenar los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, expresar la solidaridad con las víctimas
y decir en voz bien alta que no tenemos miedo.
La agenda está llena de actividades. Trabajamos y
seguiremos trabajando sin descanso, desde la ciudad,
para construir un futuro mejor para todos y todas.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N La ciutat de Sant Boi
és protagonista cada
mes de setembre amb
l’Altaveu i la Diada
N La ciudad de Sant
Boi es protagonista
cada septiembre con el
Altaveu i la Diada
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En verano, Sant Boi se pone al día
El Ayuntamiento ha aprovechado un año más las vacaciones para avanzar en la ejecución de las principales obras

que se realizan en la ciudad y ocasionar de este modo las mínimas molestias a la ciudadanía. Proyectos como la remodelación de
la calle Lluís Pascual Roca o la reurbanización de las aceras perimetrales de la plaza Generalitat han continuado a buen ritmo y se
han llevado a cabo mejoras de la accesibilidad y la seguridad en las calles Lluís Companys y la carretera C-245, en la zona Fènix.
El Ayuntamiento ha invertido casi 400.000 euros en obras de mejora de las instalaciones escolares, entre ellas la climatización
de la Escola Bressol La Mercè, y más de 100.000 en mejoras de los equipamientos deportivos, como la adecuación de los accesos
a la grada del campo de fútbol de Marianao. La remodelación del polideportivo Pau Gasol para mejorar su oferta de servicios y la
reforma del espacio público del Ateneu Santboià son otros proyectos en marcha.

Lluís Pascual Roca, pl. Generalitat y Parellada

La remodelación de la calle Lluís Pascual Roca y la reurbanización
de las aceras de la plaza Generalitat (foto 1) han avanzado según
los plazos previstos. Son dos obras clave para configurar el gran eje
cívico y comercial de Sant Boi. También sigue a buen ritmo la mejora del espacio público en torno a los equipamientos de La Parellada
para facilitar la circulación de peatones. Las tres actuaciones finalizarán durante el último trimestre del año, según las previsiones.

Mejoras de accesibilidad y seguridad

La mejora y puesta
a punto de los
centros escolares
y los equipamientos
deportivos
se realiza
habitualmente
durante el período
de vacaciones

En agosto se han hecho obras para mejorar la seguridad y la accesibilidad en torno a la escuela Llor, mediante la creación de una plataforma elevada (foto 2). También se trabaja para facilitar mediante
una rampa la accesibilidad de ciclistas y personas con movilidad
reducida en el lateral de la C-245 (zona Fènix). En Bonaventura Calopa se ha repavimentado una acera para mejorar el acceso a la
Escola Bressol La Susa. Ha habido pequeñas actuaciones en calles
como Maria Girona, Sant Joan Bosco, Sant Pere, Cerdanya y Eduard
Tolrà o en las plazas Focs de Sant Joan y Mercè Rodoreda.

 Otras mejoras en centros educativos

Entre julio y agosto se ha instalado el aire acondicionado en la Escola
Bressol La Mercè. Entre otras actuaciones en los centros escolares, hay
que destacar la reforma de los lavabos en la segunda planta de la escuela Josep Maria Ciurana (foto 5), la rehabilitación del pavimento de
acceso a la escuela Casablanca (foto 6) y la adecuación de los lavabos
y vestuarios masculinos del gimnasio de la escuela Marianao. Se han
realizado asimismo pequeñas intervenciones en las escuelas Benviure,
Rafael Casanova y Parellada. El Ayuntamiento ha invertido en total
casi 400.000 € en estos trabajos.

Actuaciones en equipamientos deportivos

La empresa Duet Sports continúa con las obras para ampliar los servicios al público del Complex Esportiu Pau Gasol, con una aportación municipal de 400.000 € para mejoras funcionales y de la eficiencia energética. Los trabajos todavía durarán unos meses, aunque la piscina estará
disponible en unos días. El Ayuntamiento ha destinado durante estos
meses 100.000 € a cambiar la caldera del polideportivo La Parellada y
adecuar los accesos a la grada del campo de fútbol de Marianao (foto 7).

 Otras intervenciones

Reformas en la escuela Amat Verdú

Durante el verano se ha colocado una barandilla de seguridad en el mirador de la ermita, se ha construido un cobertizo para biomasa (foto 8)
en el aparcamiento frente a la escuela Llor, han acabado las obras para
acondicionar el local municipal de la calle Bonaventura Aribau, se han
reorganizado espacios en la planta baja de L’Olivera y han continuado
las obras de mejora del espacio público del Ateneu Santboià.

Las obras que realiza la Generalitat de Catalunya para mejorar la
accesibilidad del centro e instalar un ascensor exterior (foto 3) están muy avanzadas. El curso se podrá iniciar con casi total normalidad. Durante el verano, el Ayuntamiento ha pintado y rehabilitado
la fachada del edificio anexo y el edificio de Preescolar (foto 4). Se
ha mejorado el acceso al centro por la calle Pau Claris.
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“Mi hija
Estela
empieza
P3 este
año en los

Salesianos.
Tengo
miedo
porque no
sé cómo se
adaptará a los horarios y a los demás
cambios. Estábamos muy contentos
con la Escola Bressol La Marta, que
es donde iba hasta ahora; era un
entorno muy familiar y los cuidaban
muy bien. Pero me gusta la forma de
trabajar del nuevo colegio y eso me
tranquiliza; los veo muy profesionales.
El primer día será complicado, porque
está muy apegada a nosotros, pero lo
superaremos.” Marga Luengo,
mare d’una nena de P3

Tot a punt per al nou curs escolar
El dia 12 de setembre començaran les classes del curs escolar 2017-18. A Sant Boi,
més de 800 nens i nenes començaran enguany P3. Tots els infants s’han escolaritzat amb normalitat (més del 90%, al centre
escollit com a primera o segona opció per
les famílies).
La comunitat educativa de Sant Boi iniciarà el nou curs amb el mateix nombre de
línies educatives que l’any passat i amb dos
grups adicionals de P3 a les escoles Marianao i Amat Verdú, oberts per la Generalitat
de manera consensuada amb l’Ajuntament
per fer front a l’alta demanda de places registrada durant el procés de preinscripció.
Les escoles bressol municipals han cobert
la totalitat de les 262 places que oferien.
Al voltant de 7.800 alumnes faran classe
als cicles d’Infantil i Primària a la ciutat i
3.700 ho faran a Secundària.

Millora dels centres

Respecte a les infraestructures escolars,
l’Ajuntament ha realitzat al llarg de l’estiu
les obres de millora i adequació habituals

dels centres, amb un pressupost global
pròxim als 400.000 euros. La inversió realitzada ha permès instal·lar l’aire condicionat a l’escola bressol La Mercè, adequar
lavabos a les escoles Josep Maria Ciurana
i Marianao o rehabilitar l’accés a l’escola
Casablanca, entre altres actuacions (vegeu la pàgina 4).
Durant les vacances l’Ajuntament també
ha pintat i rehabilitat les façanes dels dos
edificis petits de l’escola Amat Verdú, que
podrà començar el curs pràcticament amb
normalitat un cop gairebé finalitzades les
obres d’instal·lació de l’ascensor que hi du
a terme la Generalitat de Catalunya. Per
a final d’any quedarà pendent canviar les
calderes de calefacció de l’escola Rafael
Casanova.

Projectes en marxa

El curs 2017-18 viurà a Sant Boi la consolidació de dos projectes educatius nous.
D’una banda, la transformació educativa
del programa Escola Nova 21, cap a una
escola avançada, donarà noves passes en
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Les escoles
Marianao i
Amat Verdú
tindran
un grup més
de P3

aquest curs per
fer front a
l’augment de
la demanda de
places registrada
en el procés de
preinscripció

la comunitat educativa local. De l’altra, els
quatre centres participants en el projecte
Patis Oberts (Josep Maria Ciurana, Antoni
Gaudí, Montbaig i Massallera) continuaran
obrint les instal·lacions exteriors per a l’ús
públic dels veïns i les veïnes dels respectius barris durant els caps de setmana i els
períodes de vacances.

Nou blog SB Ciutat Educadora

Sobre aquests i altres projectes oferiran
informació detallada el nou blog SB Ciutat
Educadora, creat per visibilitzar les experiències educadores que tenen lloc a Sant
Boi, i els comptes associats a aquesta pàgina de les xarxes socials Facebook, Twitter
i Instagram.

Informació i noves inscripcions

OME (Oficina Municipal d’Escolarització).
Cita prèvia obligatòria
a l’OMAP (93 635 12 12)
o a l’Olivera (93 652 98 40)

www.sbciutateducadora.cat

Sant Boi,
protagonista
institucional
de la Diada

El dilluns 11 de setembre, Diada Nacional
de Catalunya, Sant Boi acollirà un any més
la tradicional ofrena floral a la tomba de
Rafael Casanova. L’acte començarà al voltant de les 10 hores a l’exterior de l’església
parroquial de Sant Baldiri amb l’acte protocolari d’hissada de la senyera, que enguany serà lliurada a les autoritats per una
representació de les corals infantils de la
Coral Renaixença. A continuació, tindrà lloc
a l’interior de l’edifici religiós l’ofrena simbòlica dels rams de flors a la sepultura del
conseller en cap de la ciutat de Barcelona
durant el setge de les tropes borbòniques
de l’any 1714, que va viure a Sant Boi els
darrers anys de la seva vida.

Institucions i entitats

L’Ajuntament ha convidat a aquest acte
commemoratiu, com cada any, les principals institucions del país (Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea
Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Delegació del

L’ofrena
floral a
la tomba
de Rafael
Casanova

tindrà lloc a partir
de les 10 hores
a l’interior de
l’església de
Sant Baldiri

L’Ajuntament
convida cada any
a la diada de
Sant Boi les
principals
institucions
del país

Govern a Catalunya, entre altres), els alcaldes i les alcaldesses dels 30 municipis del
Baix Llobregat i representants dels grups
parlamentaris catalans, els partits polítics,
els sindicats, les organitzacions empresarials i més d’un centenar d’entitats de Sant
Boi i l’entorn. Després de l’ofrena floral, a
partir de les 11.30 hores, hi haurà una ballada de sardanes a la plaça de l’Ajuntament, amb música de la Cobla Sabadell.

Diada històrica

La ciutat de Sant Boi és un dels punts de
trobada habituals de l’Onze de Setembre
a Catalunya, a causa de la vinculació amb
la figura històrica de Rafael Casanova i per
haver estat escenari de la multitudinària Diada de l’any 1976. L’any passat, el 40è aniversari d’aquella gran concentració popular
en defensa dels drets i llibertats del país es
va commemorar a Sant Boi mitjançant un
acte públic en què es va reivindicar l’esperit
unitari de l’Assemblea de Catalunya, un
dels organismes convocants n
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“Per a la
nostra
entitat,

és
important
participar
en l’acte de
la Diada a
la ciutat.
Les corals
infantils
de la Coral Renaixença ho vivim com
un reconeixement i ens fa il·lusió.
Existim des de 1978 i, per tant, l’any
que ve farem el 40è aniversari. Jo vaig
començar als 4 anys i ara dirigeixo els
més petits. Hi sóc des de tota la vida, fa
molts anys que estudio música i m’ho
passo molt bé. La Patim Patam és un
espai musical, però també de joc.”
Gemma Gallach, directora
de la Coral Patim Patam
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4

Altaveu: crear sense límits
El Festival Altaveu 2017 ja està escalfant
motors. Amb Jordi Turtós (vegeu entrevista
a la pàg. 24) com a nou director artístic, el
certamen es presenta més creatiu que mai.

Una programació atrevida

La programació ens convida a atrevir-nos
amb les propostes actuals més creatives. El
programa de mà reuneix bandes i solistes
disposats a trencar barreres que no posen
límits a la seva capacitat de crear. Així, entre
el 8 i el 10 de setembre podrem gaudir, per
exemple, de Kadhja Bonet i Ala.Ni, renovadores del soul contemporani, de Maria Arnal
& Marcel Bagés, de Marco Mezquida, que
porta Ravel al terreny del jazz, o de Mariola
Membrives, que adapta i fa seu l’Omega de
Morente. Los Enemigos, The Flamin’ Groovies, The Limiñanas i Omni portaran el pop
i el rock més arty de l’escena actual.

Un gran espectacle: Regira!

El festival ha volgut recollir les complicitats amb els músics, col·lectius i operadors
musicals santboians. Una mostra d’aquesta

FOTOS
1

LOS ENEMIGOS

2

THE FLAMING
GROOVES

3

MARIOLA
MEMBRIVES

4

ALA.NI

Entrades:
ticketea.com
Més info:
festivalaltaveu.cat

entesa és l’aposta per una producció pròpia
totalment santboiana: Regira!, un espectacle multidisciplinari nascut en col·laboració
entre 40 músics, 16 escriptors i escriptores,
6 creadors i creadores audiovisuals, 3 productors musicals i diversos artistes visuals.

Altaveu en família i Altaveu +

El festival aposta per l’apartat d’activitats
paral·leles. S’hi afegeix Altaveu en família, organitzat per Karxofarock. Per la seva
banda, Altaveu+ continua el seu camí amb
dues exposicions, xerrades, dos documentals en col·laboració amb el festival In-Edit
i una fira de discos i llibres.

Els premis de l’edició 2017

El dia 7 es lliuraran els premis Altaveu, de
reconeixement als artistes i entitats que
han enriquit la música catalana el darrer
any. Els premiats seran els músics Maria Arnal i Marcel Bagés, el cantant Sisa, el Festival Clownia de Sant Joan de les Abadesses,
la cantant Maria del Mar Bonet, el grup Zoo
i el pianista i compositor Jordi Sabatés.
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“Cantaré al Regira! el dia 9

de setembre. Per als músics de la
ciutat és
una molt
bona
notícia que
se’ns hagi
tingut en
compte
i que
s’estigui
intentant
canviar la
dinàmica del festival en aquest sentit.
A les reunions hem pogut barrejarnos i conéixer altres maneres de fer.
No em dedico professionalment a la
música, tot i que m’estic preparant per
ser professora. Assajo tots els caps de
setmana i actuo cada setmana si puc,
o, si més no, cada quinze dies.”
Maria Martí, cantant santboiana

La Fundació Gasol inaugura aquest mes
a Sant Boi la seva seu europea

El Parc de la
Muntanyeta
va acollir la
jornada Agita’t,
organitzada per
la Fundació Gasol
La Fundació Gasol inaugurarà el proper dia
19 de setembre, a les 11 del matí, la seva
seu a Sant Boi de Llobregat (l’altra es troba a Los Angeles, als Estats Units). L’entitat s’estableix en un local municipal cedit
per l’Ajuntament situat a la planta baixa de
l’edifici número 2 del carrer de Jaume I, 2628 (Cinemes Can Castellet).
Els santboians Pau i Marc Gasol han
aconseguit des de fa anys l’atenció nacional i internacional tant per la seva trajectòria esportiva com per la implicació social.
Sempre compromesos amb la salut infantil,
el 2013 van fundar la Gasol Foundation,
una organització sense ànim de lucre que
treballa per reduir les xifres d’obesitat infantil mitjançant programes que combinen
l’activitat física, la nutrició, l’educació en el
descans i el desenvolupament emocional
dels infants i les seves famílies.

Coincidint amb l’establiment de la seu
europea a Sant Boi, la Fundació Gasol vol
engegar progressivament programes que
s’adrecin a les escoles bressol, les escoles
d’infantil i primària, els instituts, els centres de salut, els centres de lleure i esportius, biblioteques i centres culturals, els
mercats i els comerços locals, les empreses
i els productors agrícoles i, en definitiva,
tot el teixit social i institucional que, en
l’àmbit comunitari, pot influir positivament
en la promoció d’hàbits saludables que afavoreixin la salut i la qualitat de vida dels
infants i les seves famílies.

Ressò internacional

Les activitats i els programes que la
Fundació Gasol implementarà a Sant
Boi tindran una extensió en l’àmbit
nacional i internacional. Actualment l’enti-
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Objectius

Lluitar contra
l’obesitat infantil
promovent:
¬ Activitat física
¬ Alimentació
saludable
¬ Hores i qualitat
del descans
¬ Benestar
emocional de
la família

tat té presència als Estats Units i està iniciant també la col·laboració amb organitzacions europees.
Un exemple del tipus d’activitats que durà
a terme al municipi va ser l’esdeveniment
Agita’t Sant Boi!, una jornada familiar organitzada el darrer 9 d’abril amb motiu del Dia
Mundial de l’Activitat Física. Els hàbits saludables i la diversió van ser els protagonistes
de la jornada al parc de la Muntanyeta, amb
una marxa nòrdica i una gimcana per a totes les edats amb proves esportives, tallers
nutricionals i moltes sorpreses.
Les aliances amb les persones i les entitats que ja fa anys que treballen en aquesta
direcció al territori són claus per a aquesta organització que arriba a Sant Boi amb
molta energia i amb la voluntat de lluitar
contra l’obesitat infantil.

gasolfoundation.org

El 20 de julio se
entregó en la
delegación del
Gobierno una
carta reivindicativa
dirigida al ministro
Íñigo de la Serna

C-245: ultimátum al Ministerio de Fomento
Los municipios afectados por la paralización de las obras de la variante de la C-245
consideran que la vía institucional para
conseguir su reanudación ha quedado agotada. En vista de que las obras no se retomarán a corto plazo y de que el Ministerio
de Fomento no ha dado respuesta a las reivindicaciones del territorio, las alcaldesas
de Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló y
Sant Vicenç dels Horts y el alcalde de Torrelles de Llobregat se plantean poner en
marcha de forma inmediata un plan de acciones de reivindicación y protesta.
Para ello contarán con toda probabilidad
con el apoyo de la Generalitat de Catalunya
y la Diputación de Barcelona. Estas dos instituciones han mantenido durante meses
un frente común con los municipios afectados en la reclamación de una solución para
la interrupción de estas obras, que llevan
casi dos años paralizadas por problemas
administrativos y económicos.
Al cierre de esta edición, a día 1 de septiembre, para el lunes día 4 estaba prevista una nueva reunión en Sant Vicenç dels

Horts para consensuar y concretar los detalles del plan de acción mediante el que se
pretende dar un ultimátum al Ministerio de
Fomento. La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa
Moret, ha afirmado que “son necesarias soluciones definitivas para evitar los colapsos
que los ciudadanos y las ciudadanas han
de padecer desde hace demasiado tiempo
cada mañana y en las horas punta en sus
desplazamientos cotidianos”.

Carta al ministro

El día 20 de julio, la propia Lluïsa Moret y
la alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, el alcalde de Torrelles, Ferran
Puig, el alcalde accidental de Santa Coloma de Cervelló, Gerard Segú, y el diputado
de Infraestructures Viàries i Mobilitat de
la Diputación de Barcelona, Jordi Fàbrega,
entregaron al subdelegado del Gobierno en
Barcelona, Emilio Ablanedo, una carta conjunta dirigida al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre la paralización de las
obras de la variante. La carta, que también
llevaba la firma del conseller de Territori i
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Los
municipios
afectados
por las obras
plantearán
un plan de
acciones de
protesta

en demanda de
una solución
definitiva para
la ejecución del
proyecto y para
los colapsos en los
accesos a Sant Boi

Sostenibilitat, Josep Rull, planteaba al ministro la exigencia de que recuperara antes
del inicio del próximo curso escolar la situación original de los acccesos a Sant Boi,
mediante la reapertura del vial de entrada
al núcleo urbano desde la mencionada carretera. Sin embargo, esta carta conjunta
no ha obtenido respuesta y, por tanto, los
representantes del territorio consideran
que no queda margen para seguir confiando en la vía institucional.

Reabrir el vial de acceso a Sant Boi

La carta se hizo llegar al ministro una vez
que se supo con certeza que las obras de la
variante no podrán reiniciarse en un plazo
razonable de tiempo, debido a la situación
económica de la empresa contratista, Isolux-Corsán. La reanudación de los trabajos
habrá de esperar ahora a la convocatoria
de un nuevo concurso de adjudicación y
el consiguiente proceso administrativo. De
ahí que el territorio reclame que, al menos,
se recupere cuanto antes la situación existente antes del inicio de las obras n

Control de
plagas: una tarea
permanente
El Ayuntamiento empezó a realizar,
desde el pasado mes de abril
(coincidiendo con el aumento de las
temperaturas), los tratamientos
antiplagas para evitar la proliferación
de cucarachas y ratas. Además de estas
actuaciones extraordinarias, también se
han hecho a instancia de las personas
afectadas. El Ayuntamiento llevó a
cabo en abril y julio dos campañas
intensivas de
desinsectación
y desratización
en el
alcantarillado
de todos los
barrios de
Sant Boi. Se
aplicaron
tratamientos
antiplaga a 600 tapas y desagües
para prevenir la presencia de ratas y
cucarachas en la vía pública. Por otro
lado, el Ayuntamiento ha realizado
tratamientos a demanda en los lugares
en los que ha tenido conocimiento
de la existencia de plagas gracias a la
colaboración vecinal (del 1 de enero
al 31 de agosto de 2017 se produjeron
460 intervenciones). El número de
solicitudes ha ido en descenso a medida
que ha ido pasando el tiempo y se ha
reducido la presencia de insectos y
roedores. El procedimiento antiplaga ha
consistido en la aplicación de productos
específicos a las tapas y los desagües
del alcantarillado, que es el foco más
habitual de proliferación. También
se lleva a cabo una intervención
especial en los pozos del alcantarillado
para tapar grietas y agujeros en los
puntos donde los insectos ponen
habitualmente los huevos.
Si una persona detecta una plaga en la
vía pública puede dar aviso a través del
buzón ciudadano T’Escoltem para que
se realice un tratamiento puntual en la
zona afectada.

La nueva zona de recreo para perros está dividida en función del tamaño de los animales.

Nueva zona de recreo para perros
en el barrio de Camps Blancs
Sant Boi cuenta con un nuevo espacio de
recreo para perros en el barrio de Camps
Blancs, que fue inaugurado el 28 de julio.
El espacio está situado en una zona verde,
entre la calle de la Riera Fonollar y la avenida de Aragó, bajo el estadio de béisbol
y sófbol. La nueva instalación tiene 1.500
m2 de superficie y sustituye la que estaba
ubicada cerca del área de picnic.
Esta nueva zona de recreo para perros
está dividida en dos partes, una de las cuales está pensada para perros de menos de
15 kg. Además, el espacio dispone de una
fuente de agua potable en el exterior. El
ayuntamiento ha invertido 15.000 euros en
esta instalación.

Seis espacios de recreo

Además de esta nueva área, Sant Boi cuenta
con 5 zonas más de recreo para perros: en
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Censo canino
La ciudad tiene
censados más de
6.000 perros.

la calle Benviure, en la calle Pablo Picasso,
en Ciutat Cooperativa, en el parque del Saló
Central y en el parque de la Muntanyeta.
Estos espacios suponen unos entornos de
juego, paseo y socialización para los perros
que las frecuentan y ayudan a mantener
más limpias las calles de la ciudad.

Normas de uso

Las normas de uso de estos espacios son
sencillas: los perros, a excepción de los
considerados potencialmente peligrosos,
pueden estar desatados, pero deben ser
vigilados por la persona responsable. Los
excrementos se recogen y se depositan de
manera higiénica dentro de las papeleras
habilitadas. Por último, hay que asegurarse
de que la puerta del recinto queda siempre
cerrada para que los animales de compañía
no puedan escapar n

Sant Boi es el municipio catalán
con menos deuda por habitante
Sant Boi es el municipio catalán con menos
deuda por habitante entre las 14 ciudades
que superan los 75.000 residentes o son
capitales de provincia. La deuda por habitante de Sant Boi de Llobregat es de 294
euros. En segundo lugar se sitúa Badalona
con una deuda por habitante de 347 euros,
seguida de l’Hospitalet con 380 euros. De
las tres ciudades con más deuda por habitante, dos superan los mil euros y la última
sobrepasa los dos mil euros.

Reducción de la deuda

Sant Boi de Llobregat ha conseguido situarse a la cabeza de esta lista de grandes
municipios catalanes gracias al esfuerzo
del Ayuntamiento por reducir su deuda a lo
largo de los últimos años.
La deuda histórica ha pasado de los 50,8
millones del año 2011 a los 18,5 millones
del 2017. El Ayuntamiento de Sant Boi pre-

El Programa Eskala vuelve este mes
de septiembre para asesorar a las
personas jóvenes de Sant Boi en la
búsqueda de empleo.
El dispositivo va
dirigido a personas
de 18 a 30 años que
estén en situación
de desempleo. El día
13 de septiembre
habrá una sesión
informativa a les 12
del mediodía y al día
siguiente otra a las 6
de la tarde.

Mejoras en la zona de
juegos infantiles de
plaza Catalunya
El descenso en el
año 2017 ha sido
del 17 %

vé reducir su nivel de deuda en 3,8 millones
de euros entre los ejercicios de 2016 y 2017
(ver cuadro).

El Ayuntamiento impulsa políticas
de contratación responsable
El Pleno aprobó por unanimidad, el día 20
de julio, impulsar la contratación pública
responsable con criterios de sostenibilidad social, ambiental y de innovación. En
un plazo de seis meses, se elaborará una
instrucción para establecer las directrices,
criterios y modelos de clausulado que se
incorporarán en todos los procedimientos
de contratación del Ayuntamiento y de las
empresas municipales.
La alcaldesa, Lluïsa Moret, afirmó durante la sesión plenaria que “Sant Boi apuesta
de este modo para utilizar la contratación
pública como un instrumento político estratégico para garantizar políticas públicas
vinculadas a la igualdad de oportunidades,
los derechos sociales, la sostenibilidad ambiental, la transparencia y la innovación”.
Una comisión jurídica y técnica elaborará
ahora (en el plazo máximo de seis meses)

Vuelve el Programa Eskala

Normativa
europea

La reciente
aprobación
de diferentes
directivas
europeas en
esta materia
proporciona una
cobertura jurídica
que refuerza la
voluntad histórica
del gobierno
municipal.

una instrucción para regular la compra pública responsable, recogiendo las aportaciones de los diferentes grupos políticos
municipales y de los sectores implicados.
La instrucción establecerá criterios y medidas de obligado cumplimiento por parte
de las empresas contratistas, que deberán
acreditar actuaciones responsables con el
entorno y las personas, compitiendo en
términos de responsabilidad social y acreditando condiciones de trabajo dignas o ausencia de discriminación de género.
Desde finales de los años noventa, el
Ayuntamiento ha puesto en práctica iniciativas de compra pública responsable, principalmente la incorporación de cláusulas
sociales en los contratos municipales de
bienes y servicios con el objetivo de discriminar positivamente a colectivos con dificultades de inserción social y laboral. n
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El Ayuntamiento invertirá
cerca de 60.000 euros en
la renovación del área
de juegos infantiles de
la plaza de Catalunya.
El objetivo es mejorar
el espacio de juego
colocando elementos
más variados destinados
a niños y niñas de 1 a 6 años de edad.
También se realizará una renovación
del pavimento de la zona de juegos
infantiles.

La avenida Onze de Setembre
estrena iluminación LED

El Ayuntamiento ha procedido a
instalar nueva iluminación en la
avenida Onze de Setembre. En
concreto, se han colocado
7 farolas y 6 proyectores
tipo LED. El objetivo
principal de la operación
ha sido mejorar los niveles
y la calidad lumínica de
la calle, ya que durante
las rondas de inspección
se detectó que estaba
por debajo de los niveles de referencia
de la ciudad. La medida supondrá un
ahorro de mas de 300 euros al año.
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Del 16 al 22 de setembre, Catalunya celebrarà la Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura, que té com a objectiu promoure
un canvi d’hàbits en els nostres desplaçaments. El lema d’enguany és “Mobilitza’t
per un aire més net”, en referència a la necessitat de disminuir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire que respirem.
Sant Boi se sumarà a aquesta celebració col·lectiva amb una programació
d’activitats pròpia que posarà el focus en
la promoció de la bicicleta com un mitjà de
transport indispensable per a una mobilitat més sostenible, segura i saludable a les
nostres ciutats.
Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, l’Ajuntament presentarà
l’Estratègia urbana de la bici, un full de ruta
per integrar la bicicleta de manera progressiva en la vida quotidiana de Sant Boi (20
de setembre).

Sortides amb bicicleta

Per ajudar a visibilitzar aquest mitjà de
transport, el programa proposa una sortida
des de Sant Boi amb tren, metro i bicicleta per acomiadar l’estiu a la platja del Prat
(16 de setembre) i una passejada urbana
de 4 km amb bicicleta fins al Parc Ciclista
Can Dubler, on es podrà circular lliurament
al llarg de la jornada (22 de setembre).
L’objectiu és convidar tothom a experimen-

El programa
de la Setmana
de la Mobilitat
proposa

sortides populars
amb bicicleta
i activitats
formatives per
aprendre a anar
amb bicicleta i
a circular per la
ciutat.

tar d’una manera divertida i segura l’ús de
la bicicicleta en l’entorn urbà.

Aprendre a muntar i a circular

Al llarg de la Setmana de la Mobilitat també
hi ha previstes a la rambla de Rafael Casanova activitats de caràcter formatiu (del 18 al
21 de setembre) per ajudar a millorar els coneixements sobre aquest mitjà de transport.
Així, per exemple, a les tardes hi haurà
activitats de ‘biciescola’, tant a nivell
d’iniciació (nocions bàsiques perquè petits i
grans puguin aprendre a anar amb bicicleta)
com d’un nivell intermedi (normes bàsiques
de circulació amb bicicleta a la ciutat i un
breu recorregut guiat per posar-les en pràctica). Aquestes activitats s’acompanyaran
amb un punt de trobada per a la posada a
punt dels vehicles. Diverses botigues especialitzades de Sant Boi participaran en una
mostra de bicis de diferents tipologies que
es podran provar in situ (16 de setembre).

La #Baixcicletada, el 8 d’octubre

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura viurà un últim capítol el dia 8 de setembre amb la celebració de la #Baixcicletada. Set municipis de la comarca del Baix
Llobregat col·laboren, un any més, per organitzar aquesta concentració ciclista que
finalitza al parc de Torreblanca, a Sant Feliu
de Llobregat n
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Sant Boi aposta
per la bicicleta
El Pla de mobilitat urbana de
Sant Boi, aprovat inicialment el juny,
planteja estratègies i mesures per
disminuir de manera important l’ús
del vehicle privat de motor, que és la
causa principal de la contaminació
atmosfèrica a les ciutats. Per aquest
motiu, en els pròxims anys se seguirà
treballant per pacificar el trànsit, i
també per promoure i facilitar els
desplaçaments a peu, amb transport
públic i amb bicicleta.
Sant Boi, membre fundador de
la Red de Ciudades por la Bicicleta,
aposta especialment per un traspàs
cap a aquest mitjà de transport per
configurar una ciutat amigable per a
la bici i fer del vehicle de dues rodes
un element de la vida quotidiana.
L’instrument per fer-ho possible serà
l’Estratègia urbana de la bicicleta,
que, amb la participació de totes les
persones implicades o interessades en
el tema, estudiarà mesures per millorar
les infraestructures ciclistes (xarxa
pedalable, aparcament, accessibilitat)
i fomentar l’ús de la bicicleta entre la
població incindint en l’aprenentatge,
especialment des de la infància.

Dos jóvenes santboianos
inician una vuelta al mundo

Una pareja de Sant Boi inició
a finales de julio una vuelta
al mundo en
bicicleta en un
viaje de dos
años por cuatro
continentes. La
primera etapa
servirá para
recaudar fondos
para ayudar 9 personas con
enfermedades minoritarias.
Óscar Tamayo (experto en
carreras de montaña) y Blanca
Hernández (colaboradora en
diversos proyectos de solidaridad)
son los dos componentes del
proyecto Vivir en ruta.

Éxito internacional del
documental Mi amigo Naïm

El cortometraje Mi amigo Naïm
del realizador santboiano José
Luis López ha
cosechado
dos premios
internacionales: el
concedido por Los
Angeles Cinefest
Film Festival (EE.
UU.) y el otorgado
por el Social World Festival de
Nápoles (Italia). El Colegio de
Periodistas de Catalunya ha dado
su apoyo al audiovisual.

Nueva investigación del
santboiano Rubén Corpas

Un equipo liderado por
científicos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), en el que participa el
científico de Sant Boi Rubén
Corpas, ha demostrado que
la proinsulina, precursora de
la hormona insulina, podría
constituir una nueva terapia
farmacológica para luchar contra
el deterioro cognitivo asociado al
envejecimiento. Los resultados del
trabajo han sido publicados en la
revista Neuropharmacology.

Sant Boi se solidariza con las víctimas de los atentados. Más de 300 personas asistieron a la
concentración de 5 minutos de silencio convocada en la plaza del Ayuntamiento para mostrar la repulsa contra
los atentados terroristas del 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona). La alcaldesa,
Lluïsa Moret, agradeció la participación y el compromiso de la ciudadanía de Sant Boi.

Retirada de
las placas
franquistas
en edificios
El Ayuntamiento de Sant Boi ha retirado las placas con simbología franquista que aún se conservaban en
algunas fachadas de la ciudad. La colaboración de la ciudadanía a la hora
de localizar muchos de estos elementos, no siempre situados a simple vista, ha sido de gran ayuda. La iniciativa responde a la exigencia de la Ley
de Memoria Histórica.
Los trabajos se han realizado entre
los meses de diciembre del año pasado y junio de 2017. Para llevarlos
a cabo, los servicios municipales han

Uno de los edificios en los que se ha retirado una placa franquista.
contado con la información recogida
en el Censo de simbología franquista
de la Generalitat, las tareas de avistamiento realizadas a pie de calle y
la colaboración de muchas personas
que, a través de las redes sociales y
otros canales de comunicación, han
aportado información sobre algunas
localizaciones.
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La campaña sigue

Aunque el grueso de los trabajos ha
finalizado, los ciudadanos y las ciudadanas pueden seguir aportando información sobre otros lugares donde
se pueda encontrar este tipo de simbología.
educacio@santboi.cat
facebook.com/SBCiutatEducadora

Sant Boi
se suma a
la reforma
horaria
La alcaldesa, Lluïsa Moret, participó, el día
17 de julio, en el Palau de la Generalitat
en el acto de firma del Pacto para la reforma horaria. Sant Boi ha sido históricamente
uno de los municipios pioneros en el apuesta por esta reforma.
Lluïsa Moret, que firmó el pacto en nombre de la Federació de Municipis de Catalunya, señaló que “este es un momento
importante para el país porque constituye
el punto de partida de un camino que tenemos que hacer colectivamente para conseguir un cambio estructural de hábitos y recordó que “la gestión del tiempo, tal como
funciona actualmente en nuestra sociedad,
genera desequilibrios y desigualdad entre
las personas, con especial incidencia en las

Notable descenso de la
siniestralidad viaria en Sant Boi

110 entidades e
instituciones del
país suscribieron
este compromiso
colectivo para un
uso del tiempo
más sostenible,
saludable y
equitativo en el
horizonte del
año 2025 .

mujeres”. La reforma horaria es una iniciativa ciudadana que propone impulsar cambios horarios para poder disfrutar de más
libertad en la gestión de nuestros tiempos
personales, familiares y sociales, sincronizando los hábitos horarios con los del resto del mundo, propiciando un ritmo más
ordenado y potenciando la igualdad entre
las personas, nuestras capacidades de buena relación y, sobre todo, nuestra salud y
bienestar. El Pacto para la reforma horaria
incluye una carta de compromisos de cara
al año 2025 n

Contratos
para jóvenes
de Sant Boi.

El Ayuntamiento
ha contratado
durante los dos
meses de verano
a ocho jóvenes
de Sant Boi con
formación
superior y sin
experiencia
laboral en su
especialidad.
Era la tercera
convocatoria del
programa
Primera
Oportunidad,
previsto en el
Plan de Gobierno
2015-19 para
facilitar el acceso
al mercado laboral.

El número de accidentes con víctimas
se ha reducido un 7% en el último
año (de 284 a 251) en
Sant Boi, según datos
facilitados en la Junta
local de Seguridad
celebrada en julio. Hay
que especificar, además,
que los accidentes graves
han disminuido en un porcentaje del
60% (de 25 a 10). Por otro lado, las
estadísticas también registran un
incremento del 40% en denuncias por
incumplimientos de las Ordenanzas de
Civismo y Convivencia.

Sant Boi, entre los
ayuntamientos más
transparentes

El Ayuntamiento de
Sant Boi está entre
los municipios de más
de 50.000 habitantes
con mayor índice
de transparencia.
Un informe de
Transparencia
Internacional España le
otorga una puntuación
del 94,4 % (un 0,6%
más que en el informe anterior
de 2014). El 44 por ciento de los
ayuntamientos evaluados no llegan a
obtener una puntuación del 90 %.

Las sindicaturas reivindican su
papel en la transparencia

Sant Boi se encuentra entre los 15
municipios catalanes
mejor situados en el
ránking anual del ITA
(citado anteriormente).
Entre ellos, 13 disponen
de la figura de síndico
o síndica. Estos datos
ponen de manifiesto, a juicio del Foro
de Síndicos, Síndicas, Defensores
y Defensoras locales de Catalunya
(FòrumSD), que la institución garantiza
el buen gobierno y la transparencia.
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Espectacles:

La mirada del
otro (22/9), Circ
a les golfes & The
Flamingos Show
(24/9), Lucis et
Umbrae i Contes
del món de les
germanes Baldufa
(8/10), Granados
i l’espurna de la
felicitat (10/10),
Les dones sàvies
(22/10), Alícia
al país de les
meravelles (29/10),
L’arbre de la
vida i There was
a fiesta (12/11),
Opera dei Pupi
(19/11), La serva
Padrona (23/11),
Històries del jazz
(26/11), Dansa de
mort (3/12), Els
Trompenautes del
Cinema i Festival
de Valsos i Danses
(17/12).

Temporada
d’Arts
Escèniques
plena de
màgia
El dia 22 de setembre comença una nova
Temporada d’Arts Escèniques plena de propostes diverses, d’estils molt diferents i amb
molta màgia escènica. Teatre compromès,
circ, titelles, drama, òpera de butxaca, jazz,
contes, concerts... i una proposta per a nadons. De tot i per a tots els gustos. La programació s’inaugura amb La mirada del otro
(foto de la dreta) un espectacle colpidor, en
el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Pau (vegeu pàg. 17 i Agenda), que anirà seguit d’un col·loqui amb els
components de la companyia. L’entrada és
gratuïta amb invitació (Ticketea o taquilla).

Més Teatres en Xarxa

La Temporada, però, té preparades moltes sorpreses per a aquesta tardor. Una
d’elles fa referència a l’ampliació de la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi
amb Teatres en Xarxa i el Teatre Nacional
de Catalunya. Gràcies a aquest fet arribaran a la ciutat els espectacles Luces et
Umbrae -el 8 d’octubre, amb l’il·lusionista
Sergi Buka i el pianista Jordi Sabatés- en

Un moment de
Lucis et Umbrae,
que es podrà veure
el 8 d’octubre a
Can Massallera.

els quals podrem ser testimonis de com, a
partir d’una llanterna màgica, es pot explicar quin és el lloc de la fantasia en el món
contemporani; Dansa de mort -3 de desembre-, un drama clàssic amb Lluís Soler i
Mercè Arànega a dalt de l’escenari, i Opera
dei Pupi -19 de novembre-, teatre de titelles de Sicília, declarades per la UNESCO
Patrimoni Cultural de la Humanitat.
La programació ofereix espectacles per al
públic familiar i adult a Can Massallera, a
Cal Ninyo i als casals. Entre els primers, Alícia al país de les meravelles -29 d’octubre-,
on Marta Buchaca reflexiona sobre el món
dels adolescents i els telèfons mòbils; Els
Tromponautes del Cinema -17 de desembre-,
que combina teatre i música per demostrar
que els clàssics també són divertits, i L’Arbre
de la Vida -12 de novembre-, una experiència al món dels nadons. D’altra banda, els
adults no es poden perdre Les dones sàbies
-22 d’octubre-, un Molière molt esbojarrat
que adapta l’esperit del dramaturg francès
a l’actualitat amb una comèdia que critica
la hipocresia de la nostra societat n
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Divendres 29 de setembre

-19 h Inauguració: Periodisme, activisme
i llibertat d’expressió. Amb Aisha Dabo
(Africtivistes) i Hatice Kamer, activista
pels drets del poble kurd.
-21 h Sopar de la Cooperació i la
Solidaritat Santboianes amb Aisha
Dabo, Hatice Kamer i Felipe Moreno.
Preu: 10 €. Reserves: santboi.cat.
-22.30 h. Audiovisual presentació
Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Audiovisual: La volta a la cooperació
santboiana en 365 dies.
-23 h. Concert: Buenas intenciones.
LLOC: Can Massallera

Dissabte 30 de setembre

-10 h Cercavila de gegants i diables, de
pl. Catalunya a pl. Teresa Valls i Diví.
-De 10 a 20 h Mercat solidari de 2a mà
(per a “Cap Nen Sense Joguina”).
-De 10 a 12.30 h Carrusel ecològic.
-12 h Vermut-concert: Maio de Sal.
-13 h Les escoles de Sant Boi canten a la
llibertat (#barrejantllibertat).
-14 h Dinar popular.
-16.30 h Documental: Sonita i tertúlia
amb Diana Avella, rapera colombiana.
-17 h Actuació de Blai Band.
-18.30 h Cercavila: Balkan Paradise
Orchestra.
-19 h Taula Rodona: Dones per la pau, la
llibertat i la dignitat. Amb Wafae Charaf,
Valdênia Paulino i Aliya Harir, activistes
marroquina, brasilera i pakistanesa.
20.30 h Actuació de 9 Son.
-22 h Espectacle de foc.
-23 h Actuació musical.
LLOCS: pl. Teresa Valls i Diví, L’Olivera i
c/ Antonio Machado

Diumenge 1 d’octubre

-D’11 a 13 h Jocs per a petits i grans.
-12 h Vermut-concert: Alcuscus.
-13 h Espectacle: Suite, de Pepa Plana.
LLOC: pl. Teresa Valls i Diví

I a més...

Fira d’entitats i Espai gastronòmic

+ info: barrejant.cat

Per la llibertat!, lema de la trobada
de la solidaritat de Sant Boi
Del 29 de setembre a l’1 d’octubre tindrà
lloc una nova edició del Barrejant, la trobada de la solidaritat de Sant Boi. Amb el lema
Per la llibertat!, la llibertat d’expressió serà
el fil conductor del certamen que aplegarà
activitats lúdiques, familiars i culturals,
reflexionarà sobre la convivència al món i
comptarà amb la presència dels defensors
i les defensores dels drets humans Aisha
Dabo, Hatice Kamer, Felipe Moreno, Diana
Abella, Wafae Charaf, Valdênia Paulino i Aliya Harir, que visitaran la ciutat aquells dies.
Una taula rodona sobre periodisme i llibertat d’expressió donarà el tret de sortida a la trobada. Entre les novetats, destaquen els vermuts musicals a la plaça de
Teresa Valls i Diví i l’ampliació de l’oferta
gastronòmica a càrrec de Menja Salut Sant
Boi, Gastronomia i Turisme, DID i La Cruz
del Sur, entitats encarregades de l’espai Bar
Rejant. El treball solidari a les escoles, un
col·loqui sobre dones i pau i activitats musicals i lúdiques completen la programació.
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La festa,

que l’any passat
va celebrar la
20a edició, vol
impulsar la
interculturalitat
i la solidaritat
per a una millor
convivència entre
els pobles del
món.

Dia de la Pau:
més enllà de
les guerres i
la violència
El dia 21 de setembre
es commemora el Dia
Internacional de la Pau.
La ciutat s’hi suma per recordar
la necessitat de treballar per una
convivència en harmonia i llibertat.
Una taula rodona amb especialistes
en violència fora de les guerres (dia 20,
18.30 h, Can Massallera) i l’obra
La mirada del otro, reflexió i col·loqui
sobre les trobades entre exmembres
d’ETA i víctimes d’atacs terroristes
(dia 22, 20.30 h, Can Massallera)
són les propostes d’enguany.

José M. González,
regidor

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

N Un nou Altaveu
per un Sant Boi
del segle XXI

S

ant Boi i la música formen un binomi a la nostra ciutat que constitueix una senya d’identitat clarament
santboiana. Amb orgull podem dir
que som una ciutat que ha evolucionat cap a l’excel·lència en la seva producció cultural en general i musical
en particular, gràcies a tantes persones que han dedicat molt d’esforç a
millorar aquest escenari; santboians i
santboianes que han decidit apostar
per la formació, la creació, la producció i la difusió musical a Sant Boi.
El Festival Altaveu ha estat present al llarg dels últims 29 anys com
una proposta per conèixer de prop
la situació del panorama musical.
Amb l’edició d’enguany volem redefinir el nostre festival com un festival
de descoberta, que dona pas a propostes noves i innovadores alhora
que presenta altres de més consolidades, però en cap cas convencionals.
I amb un pes molt especific de la
gent de casa, amb una producció pròpia protagonitzada per la comunitat
cultural santboiana que ha donat com
a resultat un producte cultural “Fet a
Sant Boi” d’una qualitat excepcional.
Volem un festival on tothom pugui
trobar el seu lloc; per aquest motiu,
també hem programat activitats de
carrer per a les famílies, projeccions
de documentals especialitzats, exposicions, xerrades...
L’Altaveu es renova en un Sant Boi
que aposta per la cultura.

Olga A. Puertas,
regidora

Alba Martínez,
tinenta d’alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Sant Boi educa

A

N Incendios:
suma y sigue

pocs dies de l’inici del curs escolar,
Sant Boi es prepara per seguir millorant la seva tasca educadora des del
convenciment que els centres educatius han de ser espais de cohesió, de
generació d’igualtat de condicions
i oportunitats per a les persones en
una ciutat que vol ser més inclusiva.
Els esdeveniments nombrosos i
desgraciats que estan marcant el
nostre món actual -malauradament
ens ha tocat viure-ho de prop amb
l’atemptat a les Rambles- són símptomes de la fragmentació i l’aïllament en què vivim; com també ho
són els efectes de la crisi financera
sobre el benestar i la dignitat de les
persones. Davant això, hem de defensar més que mai nous models
de societat més cohesionadors que
posin en el centre les persones i que
eduquin el seu esperit crític. I, sens
dubte, les ciutats, des la seva voluntat educadora, tenen un paper fonamental en el reforç de la convivència
i la cohesió social.
L’inici d’aquest curs escolar és
una nova oportunitat per generar
nous vincles per fer possible aquest
ideal de ciutat que educa. Administracions públiques, professionals
de l’educació, entitats de pares i
mares, famílies però també mitjans
de comunicació, servidors públics i
societat civil en general tenim una
nova oportunitat per educar en la pau,
l’estima i la igualtat. És el nostre deure.

E

s reconocido el riesgo de incendios por el aumento térmico general. En Sant Boi se intenta aprobar
un Plan antiincendios de 15 mil euros
para cuatro años. Es difícil entender
la exigua cantidad para tan grave
problema. La Torre del Sol, nuestro
denso bosque urbano, ha sufrido en
julio dos incendios, uno de ellos apagado con mi manguera y la ayuda de
un paseante (avisados, guardias y
bomberos se encontraron sin llaves
para entrar, pero se sofocó el incendio). Todos reconocimos lo peligroso
de este céntrico parque lleno de rastrojos y malezas.
En agosto junto al edificio del “Canal Dreta Llobregat” se propagó un
incendio desde un cañizal lleno de
basuras, a 20 metros del depósito de
butano. Ha habido más…, sería prolijo detallarlos. Hace días, una torre
de madera junto al Ateneu en ruinas
ardía de noche. Las cámaras orientarán las causas y su posible autoría. Es
fácil hablar de grandes temas y desatender lo necesario en las inversiones: caso de nuestros incendios.
Sé que en semanas tal vez afrontaremos un doble desafío, el 11-S y
el 1-O, y se pondrá sordina a la amenaza ya permanente del yihadismo.
Este incendio sí que ha ido de Ripoll
a Alcanar, Barcelona, Cambrils y Subirats y nos obliga a atender en clave
local dos graves asuntos: seguridad
e inmigración.
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Miquel Salip,
regidor

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

N 1 d’octubre.
República catalana o
Monarquia Borbònica?

Q

uan escric aquestes línies queden
poc més de 30 dies per al referèndum sobre el futur polític de Catalunya. El diumenge 1 d’octubre,
responent a la pregunta “Voleu que
Catalunya sigui un estat independent en forma de república?”, cadascú de nosaltres tindrà a les mans
un bocí de la decisió més transcendent que, probablement, viurem a
les nostres vides.
A Sant Boi, com a tot arreu, també votarem. Hi haurà paperetes, hi
haurà urnes, hi haurà col·legis electorals. I hi haurà un marc normatiu
que ho empararà tot i convertirà el
resultat en vinculant, sigui quin sigui. El que no sabem a hores d’ara,
quan escric això, és si els col·legis
electorals seran els de sempre, ja
que l’Ajuntament, amb l’alcaldessa
al capdavant, encara no s’ha pronunciat al respecte. Confiem que
així sigui i que no converteixi la nostra ciutat en una de les poques del
país que es troba amb dificultats
per participar en un referèndum
convocat i organitzat pel Govern de
la Generalitat.
En qualsevol cas, com deia, a Sant
Boi també votarem. I serà a les nostres mans on residirà l’oportunitat
de decidir si volem construir un nou
país, des de zero, des de baix, al servei de la majoria, o si volem seguir
formant part d’un estat que no es
planteja seriosament cap reforma
d’un règim, el sorgit del post-franquisme, que està més que caducat.

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Cosint barris?

C

osint barris és el nom “comercial”
que s’ha donat al pla de millora dels
barris de muntanya. El nom indica quina és la voluntat política del pla que,
teòricament, implica una unió més
estreta entre els barris de muntanya
i la ciutat, una cohesió interna més
forta d’aquests i una connexió entre
ells a partir d’infraestructures viàries,
això a “grosso modo”. Ara bé, darrere de tot això rau una qüestió: com ho
financem? La resposta de l’equip de
govern ha estat l’habitual: donant entrada a la iniciativa privada a partir de
la construcció de blocs de pisos.
Aquesta és la via per finançar tot
el projecte i, naturalment, converteix
aquest en una altra cosa diferent dels
motius que s’han indicat abans, perquè el converteix en un pla de construcció d’habitatges i no en un pla
estricte de reurbanització dels barris.
Davant això els veïns afectats han
reaccionat amb una rotunda negativa envers el pla i una defensa dels
espais naturals santboians.
Creiem que tot això ha de fer que
l’equip de govern es replantegi la
iniciativa. No es poden fer estudis
envers veïns i no tenir-los en compte per res, no es pot mantenir que la
font de finançament per excel·lència
és el recurs al “totxo” i, finalment,
cal definir el model de ciutat que volem i si volem una ciutat sostenible o
volem una expansió continua impossible del nucli urbà.

Jordi Garcia,
regidor

partitdemocrata.cat
twitter: @pdecatsantboi | @jordistboi
facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

N Votarem!

N Independencia:
conmigo o contra mi

D

esde el mes de junio estamos
viendo como se las gastan los independentistas entre ellos mismos. El
delirio de la independencia les lleva
a cargarse políticamente a su propia
gente, como ha pasado con las destituciones, los ceses y las renuncias
forzadas de los consejeros de Presidència, Interior, Empresa y Conocimiento, Enseñanza, el secretario de
Cultura, el director de los Mossos
d’Esquadra o el director del Servicio
de Emergencias 112.
Si son capaces de cargarse a su
propia gente, qué decir de lo que llevan perpetrando durante décadas
con la ciudadanía desde las instituciones, desde las universidades y los
colegios, desde la TV, la prensa y los
medios de comunicación que controlan a base de subvenciones, presupuesto y dinero pagado por todos
nosotros con nuestros impuestos.
Un lavado de cerebro y adoctrinamiento perfectamente orquestado, sembrando el odio a todo lo
que represente España y buscando
la confrontación y el victimismo
permanente sin que los diferentes
gobiernos centrales, sean del color
político que sean, hayan afrontado,
desde un principio y con valentía,
medidas contundentes para evitar
todas estas situaciones.
¿Se puede reclamar un derecho sin
reconocer ni respetar ese mismo derecho para los demás? No se puede,
porque no se está reclamando un
derecho, sino un privilegio.

S

antboians i santboianes, ha arribat l’hora, l’hora d’escollir el nostre
futur i el dels nostres fills, estem en
un dels moments més decisius: hem
de decidir si volem seguir formant
part d’un estat que ens menysprea o
si volem marxar i començar un nou
projecte de país.
Uns exemples clars d’aquest
menyspreu que diàriament rebem
els catalans i catalanes són:
-Entrades i sortides de Sant Boi: a
més de quinze anys que patim dia
rere dia les conseqüències d’unes
obres que mai no acaben.
-Una gestió nefasta dels trens de
rodalies de Catalunya: l’Estat és qui
en té competència i coneix la situació lamentable d’aquest servei; tot i
així, no actua.
La resposta covarda de l’Estat és
contraatacar amb mentides i amb
discursos de la por. En cap moment
han reconegut la poca inversió que
es fa a Catalunya, en cap moment
han intentat escoltar les nostres
preocupacions, sinó tot el contrari:
amenacen i coaccionen.
Estic convençut que molts santboians i santboianes que no són independentistes aniran a votar l’1 Octubre i que la ciutadania de Catalunya
votarà democràticament, encara
que PP i C’s i els seus còmplices ho
posin molt difícil!
Recordem que el dret a l’autoderminació està garantit per les cartes
de Nacions Unides i pel conjunt dels
Drets Humans.
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Inserció laboral per a dones

Torna el projecte d’inserció laboral
destinat a dones aturades d’una edat
igual o superior a 30 anys que es
trobin en situació de risc d’exclusió
social. L’objectiu del projecte
(subvencionat per la Diputació i
gestionat per l’Ajuntament) és que
aconsegueixin gestionar el seu
propi procés d’inserció laboral amb
autonomia. Fins al 31 de desembre
podran participar en accions
individuals (tutories d’orientació
laboral, ocupabilitat i assessorament
en l’àmbit del mercat de treball i
l’accés a borses de treball) i grupals
(alfabetització digital, CV personal,
competències professionals, xarxes
socials i afrontar els processos de
selecció).
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Impuls a la contractació

L’Ajuntament, amb la col·laboració
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), ofereix ajuda per fomentar
l’ocupació i desenvolupar el teixit
empresarial del municipi.
La finalitat és subvencionar les
contractacions que realitzin les
empreses i/o entitats que tinguin
activitat a l’àrea metropolitana
(prioritàriament a Sant Boi) i que
contractin persones residents al
municipi en situació d’atur. Podran
rebre un ajut d’un mínim del 50%
del cost salarial anual, que inclou
les despeses salarials i la Seguretat
Social a càrrec de l’empresa. El
programa pot comprendre contractes
de sis mesos com a mínim i en
subvenciona fins a dotze. L’import
subvencionable varia en funció del
grup de cotització al qual pertanyi la
categoria professional del contracte
que es formalitzi. El termini de
presentació de les sol·licituds i la
documentació finalitza el 30 de
setembre de 2017.
Informació i inscripcions:
ocupacioiempresa.santboi.cat

IBI Social. L’Ajuntament obre, durant aquest

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 dins el
programa Dies de
Ràdio, cada segon i
quart dijous de mes,
un espai sobre ofertes
de treball a partir de
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 635 12 46).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

Ajuts d’accesibilitat d’edificis. L’ob·

jectiu del programa és oferir subvencions a fons
perdut per millorar l’accessibilitat en edificis
residencials de l’àrea metropolitana de Barcelo·
na i, per tant, millorar les condicions i la qua·
litat de vida de les persones. La convocatòria
2017 destina els ajuts a edificis d’ús residencial
de titularitat privada, per a qualsevol actuació
relativa a la millora de l’accessibilitat (instal·
lació d’ascensors i supressió de barreres arqui·
tectòniques). La quantia de les subvencions: és
del 50% del cost fins a 4.000 € per habitatge i
per cada 100m² útils de local (si els locals no
participen en els costos, no computen). Cal de·
manar l’Informe d’Idoneïtat als Col·legis (fins al
15 de setembre). Les sol·licituds d’ajuts s’han de
lliurar a l’Ajuntament (fins al 29 de setembre).
Agost és inhàbil. Més informació: 93 635 12 23

Beques joves

L’Ajuntament destinarà 40.000 euros a la
nova convocatòria d’ajuts per a joves de la
ciutat. L’objectiu principal és col·laborar en el
finançament de projectes de joves de Sant Boi.
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt
(presencial) i a joventutsantboi.cat
Inscripcions: del 6 de setembre al 6 d’octubre
de 2017.

mes de setembre de 2017 una segona convoca·
tòria d’ajuts econòmics a persones amb escassa
capacitat econòmica que estiguin gravades per
l’Impost de Béns Immobles de naturalesa ur·
bana (IBI) -per a l’exercici de 2017- que amplia
els requisits per poder participar respecte a la
primera convocatòria (incrementant les ingres·
sos màxims per demanar l’ajut i flexibilitzant el
requisit quant a altres propietats). La previsió és
que la convocatòria s’obri durant l’última setma·
na d’agost i la primera de setembre.
Poden sol·licitar aquest ajut totes les persones
i unitats familiars que compleixin els requisits,
independentment que hagin presentat sol·lici·
tud a la convocatòria del primer trimestre de
l’any. Les persones que van sol·licitar aquest
ajut durant la primera convocatòria d’aquest
any, actualment pendent de resolució, podran
sol·licitar de nou l’ajut, sempre que compleixin
amb els requisits previstos a les bases regula·
dores, per obtenir-lo si és que se’ls ha denegat
o per incrementar-ne la quantia atorgada, si és
el cas. Més informació: 93 635 12 23
- Curs de reciclatge tèxtil creatiu (40 h).
Inscripcions: 13 de setembre a partir de les 16 h
Més informació: Servei d’Informació Juvenil El
Punt, joventutsantboi.cat, 93 652 98 43

Cartell Mercat d’Art Jove

El cartell del Mercat d’Art Jove s’escollirà
mitjançant un concurs. Per participar-hi, cal
tenir entre 16 i 35 anys.
Informació: El Punt (c/Mallorca, 30,
tel. 93 652 98 43) i joventutsantboi.cat
Presentació d’originals: del 4 al 29 de
setembre a santboi.cat/cartellmercatart.

Universitat

La formació t’obre portes

Torna una nova edició de La formació t’obre
portes amb cursos, adreçats a joves de 16 a
35 anys, que es faran d’octubre a desembre de
2017:
- Curs de llengua de signes catalana (120 h).
- Anglès a la teva mida (40 h).
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Fins al 20 d’octubre,
tindrà lloc el període
de matrícula pel
curs 2017-18 de la
UNED a graus i al
Curs d’Accés Directe
(el 28 de setembre, a
les 17 h, es farà una
sessió informativa).
La matrícula al
CUID (idiomes) es
podrà fer del 7 de
setembre al 7 de
novembre. UNED Sènior: matrícula a partir

Tauler Setembre’17
contaminant, per tal de minimitzar-ne els
efectes en la salut de les persones.
Més informació: santboi.cat/nivellsozo

IX Premi Literari Delta

XII Cros Solidari. Enguany, el Cros Solidari per la Salut Mental del

Parc Sanitari Sant Joan de Déu ofereix (al marge del tradicional Open Po·
pular de 8K i del nou Open de 4K) la possibilitat de córrer en la “Volta So·
lidària per la Salut Mental.” Seran 500 metres de recorregut d’un tram del
cros oficial per participar-hi sense dorsal i sense cronometrar, caminant o
corrents, sense pressió de cap tipus i amb un petit obsequi d’agraïment.
del 4 de setembre (fins a cobrir les places).
El 5 d’octubre, a les 17 h, es farà una jornada
d’acollida de l’alumnat.
Més informació: UNED Sant Boi-Edifici
L’Olivera, plaça de Montserrat Roig, 1, tel. 936
545 333, unedbarcelona.es.

Poliesportius municipals

La matrícula dels poliesportius L’Olivera, Can
Massallera i La Parellada és gratuïta des del
18 de setembre fins al 18 d’octubre (inclou
una entrada gratuïta d’un dia per a una
persona acompanyant).
Informació i inscripcions: L’Olivera (c/
Antonio Machado, 1-3, tel. 93 654 50 00),
Can Massallera (c/ Mallorca, 30, tel. 93 661
70 19) i La Parellada (Mossèn Pere Tarrés, 35,
tel. 93 654 10 03).
Preus: variables segons modalitat.

Nivells d’ozó

Fins al 15 de setembre romandrà oberta
la campanya de vigilància especial dels
nivells d’ozó a la troposfera, durant la qual
s’intensifica el seguiment habitual dels nivells
de contaminació atmosfèrica.
L’objectiu és poder emetre amb prou temps
avisos preventius o avisos de superació
dels llindars de concentració d’aquest gas

Els ajuntaments d’Abrera, Begues,
Castelldefels, el Prat de Llobregat, Esplugues
de Llobregat, Gavà, Pallejà, Sant Boi de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de
Cervelló i Viladecans, amb la col·laboració de
les biblioteques municipals i amb el suport
del Consell
de Dones
del Baix
Llobregat i de
la Diputació
de Barcelona,
convoquen
el IX Premi
Literari Delta,
un concurs
de narrativa
escrita per
dones.
El termini de
presentació
finalitza el 21
de setembre de 2017 a les 14 h.
Més informació: elbaixllobregat.net/
premisdelta

Programa Millora 2017

L’Ajuntament convoca una nova edició del
Programa Millora, adreçat al comerç, per
incentivar la millora de la imatge externa
dels establiments, la modernització interior
dels locals, la millora de l’accessibilitat o la
gestió dels negocis per adequar-los a les noves
necessitats del mercat.
Més informació: santboi.cat/millora

Entrades Altaveu

Les persones interessades en adquirir entrades
del festival Altaveu (del 8 al 10 de setembre)
poden fer-ho a través del web ticketea.com.
Més informació: festivalaltaveu.cat
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Ajuts al lloguer

L’Ajuntament obre, del 12 al 29 de
setembre, una nova convocatòria
de subvencions ajuts per al lloguer
d’habitatges. Estan previstes dues
línies d’ajuts; la primera, està dedicada
a subvencionar les despeses de la
fiança (amb un màxim de 650 euros),
la gestoria i la constitució d’avals
(màxim 720 euros) i l’impost de
transmissions patrimonials (màxim
117 euros). La segona línia es destina
a ajudar a l’abonament de la renda de
lloguer, amb un màxim de 100 euros al
mes. Les subvencions s’atorgaran en
funció de les circumstàncies familiars i
econòmiques i el temps de residència en
el municipi. Aquesta nova convocatòria
va adreçada a les persones que no hagin
sol·licitat la subvenció que concedeix la
Generalitat o aquelles que han demanat
la subvenció i els ha estat denegada.
Més informació: 93 635 12 23

Rehabilitació d’habitatges

L’Ajuntament obre del 12 al 29
de setembre la convocatòria de
subvencions per a la rehabilitació
d’edificis i habitatges per a l’exercici
2017. La convocatòria municipal (dotada
amb 152.500 euros) subvencionarà
tant les actuacions de rehabilitació
en les zones comunes dels edificis
d’habitatges com les actuacions de
millora a l’interior dels habitatges. En
el cas dels habitatges, les actuacions
subvencionables són les destinades a
millorar l’habitabilitat, l’adaptació per
a les persones amb mobilitat reduïda,
l’eficiència energètica i l’arranjament
d’habitatges desocupats per destinar
a masoveria urbana (és imprescindible
que no hagin estat iniciades abans de
presentar la sol·licitud i de fer-hi la
visita tècnica). Pel que fa als edificis,
poden obtenir subvenció sempre que
no d’hagin iniciat abans del 23 de juliol
de 2016 i, quan tinguin més de 45 anys,
cal que disposin del certificat d’aptitud
i de l’informe de la Inspecció tècnica
d’edificis (ITE).
Més informació: 93 635 12 23

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Oci familiar

Diumenge 17 de setembre

Jugateca ambiental

11.30 h I Ds. 16: Recursos o residus. Una activitat per aprendre els
avantatges i la necessitat d’un consum sostenible. Ds. 23: Apropa’t
a la natura de la Muntaneyta per conèixer l’estany, la muntanya i la
fauna i la flora del parc de la Muntanyeta. Les activitats que es fan a la
Jucateca Ambiental són a càrrec de la Fundació Marianao. Lloc: parc de
la Muntanyeta. Organització: Ajuntament i l’AMB

Divendres 22 de setembre

18 h I L’hora del conte. La cosecha del arco iris. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Tots Som Santboians.

Diumenge 24 de setembre

11 h I Espectacle familiar. Circ a les
golfes & The Flamingos Show. A càrrec
de la companyia de teatre Los Herreritas.
Primer dels espectacles familiars
programats en el marc de la nova
Temporada d’Arts Escèniques i Música.
Entrada gratuïta. Lloc: passeig de Pau
Casals. Organització: Ajuntament

Divendres 29 de setembre

17.30 h I Taller. Espurnes. En el marc de l’Any de la Ciència, per jugar a conèixer
l’electricitat i els seus efectes. Gratuït. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Exposicions
Fins al 12 de setembre

Contes i relats. La carbassa, la poma i el pèsol… Tres vegetals molt femenins. Un
treball de Roser Ros i Magalí Homs per conèixer millor les imatges simbòliques de contes
com La Ventafocs, La Blancaneu o La princesa i el pèsol. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques

Del 13 al 30 de setembre

Solidaritat. India, habitatge i dignitat.
El programa d’habitatge de la Fundació
Vicente Ferrer a l’Índia ha aconseguit
que 67.000 famílies tinguin un habitatge
digne. En aquesta exposició fotogràfica es
pot veure com s’ha dut a terme el procés
constructiu i quina ha estat la implicació
de la comunitat en la construcció dels
habitatges. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Del 29 de setembre al 30 de desembre

Art comunitari. LAC. Espais de carn i ossos és la proposta
que ens fan enguany des del Laboratori d’Art Comunitari.
La finalitat dels treballs i els tallers que s’hi fan és
convidar-nos a repensar les nostres capacitats per veure el
territori des d’una mirada crítica, sempre a través de l’art
contemporani. Gratuït. Lloc: CCCA (Can Castells Centre
d’Art). Organització: Ajuntament

Durant 2017

Història. Hic situs est (Aquí descansa). Les creences i
els rituals funeraris a l’antiga Roma. La mort ha estat
una de les preocupacions més grans a les diferents
cultures, i la romana no ha estat una excepció. Un
recorregut ple de fantasmes i supersticions i elements
arqueològics en el qual veiem com van enterrar
els romans de Sant Boi, entre els quals hi ha un
esclau que hem batejat com Tideo. Preu: 1 €. Gratuït
per a persones jubilades, aturades, menors de 12
anys i ICOM. Lloc: Termes Romanes. Organització:
Ajuntament

Dimecres 6 de setembre

18.30 h I
Literatura. Tertúlia
literària. La conjura
de los necios, de
John K. Toole. Lloc:
Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques

Dissabte 9 de setembre

10 a 14 h I Taller fotogràfic de concerts. Amb la
fotògrafa Pilar Silvestre. Pràctiques, als concerts de
l’Altaveu’17 del mateix dia. Els organitzadors han
preparat un concurs de fotografia on line durant els
dies del festival. Preu
del taller: socis, 20 €,
i no socis, 40 €. Places
limitades. Informació:
www.dphotosb.com
i javiermartos@
dphotosb.com Lloc:
Museu de Sant Boi i
concerts. Organització:
dphoto’sb, Grup Fotogràfic Santboià

Diumenge 10 de setembre
Esports. De 9.30 a 11.30
h I Copa Catalunya
Infantil de Ciclisme.
1r GP Pulperia Celta.
D’11.30 a 13 h I 28è
Campionat Comarcal
Cadet de Ciclisme del
Baix Llobregat. GP DIP
Barcelona. Lloc: circuit,
al carrer de la Joventut.
Organització: Club Ciclista
Sant Boi

Dilluns 11 de setembre
Diada. 10 h I Jornada
commemorativa de
la Diada Nacional
de Catalunya a
la ciutat amb la
tradicional ofrena
floral institucional a
la tomba de Rafael
Casanova, a l’interior
de l’església de Sant
Baldiri. 11.30 h I
Ballada de sardanes
amb la Cobla Sabadell.
Llocs: església de
Sant Baldiri i plaça
de l’Ajuntament.
Organització:
Ajuntament

Viure Sant Boi
N setembre 17

22

10 h I Esport solidari.
Rett Race 2. Cursa per
recollir fons adreçats
a la investigació de
la síndrome de Rett.
Inscripcions: www.
runneringlife.com.
Lloc: c. Cabasses
(davant de la
botiga Decathlon).
Organització:
Associació Catalana
Síndrome de Rett
amb la col·laboració
del Club Ciclista Sant
Boi, Unió Esportiva
Santboiana, Club
Beisbol i Softbol Sant
Boi, Decathlon Sant Boi, Complex Esportiu Pau Gasol,
Mugendo, Mim PSicologia i Ajuntament
11 h I 7a Romería de la Virgen de los Dolores. Amb
actes festius durant tota la jornada. Recorregut: pl.
Euskadi, c. Legalitat i Salvador Seguí i av. Aragó.
Organització: Parròquia de Sant Josep Obrer
11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer.
M. Lluïsa Casanova,
“besnéta” de Rafael
Casanova, ens explicarà
coses del Sant Boi del
segles XVIII i XIX. Gratuït.
Inscripció: telèfon 93
6309642. Lloc: Museu-Can
Barraquer. Org.: Ajuntament

Dissabte 23 de setembre

De 16 a 20 h I Taller.
Fotografía tu interior.
A càrrec de Laura Len.
Preu: socis, 20 € i no
socis, 40 €. Places
limitades. Inscripció:
mariangeles@
dphotossb.com. Lloc:
Museu-Can Barraquer. Organització: dphoto’sb-Grup
Fotogràfic Santboià.
21 h I Música.
Talavera Power
Trio. Blues-rock
amb estils fusionats
i interpretats amb
gran energia i
elegància. Preu: 7
€. Lloc: Casal de
Casablanca. Organització: Les Muses de Casablanca

Divendres, 29 de setembre

22 h I Música.
Rocío Angue
& Her Hot
Jazz Trio.
Oferiran
temes
estàndards
interpretats
amb
calidesa i
improvisació. Actuació en el marc de Sant Boi Jazz Club.
Preu: 8 €. Venda anticipada i una hora abans el dia del
concert, a Cal Ninyo. Lloc: Cal Ninyo. Organització:
Ajuntament

Agenda Setembre’14
17
Dissabte 30 de setembre

De 10 a
16.30 h I
Jornada
musical
de portes
obertes
Compartim
ritmes.
Amb motiu
de la
proximitat
del Dia mundial de la Salut Mental. Hi haurà balls,
batucada, cercavila amb les colles Can Paulet i
Martinet, zumba, trobada de pintura al centre, tallers
musicals amb el grup de Can Paulet, construcció
d’instruments musicals amb Carpe Diem, àrea de jocs
infantils inflables, tallers per a nens i nenes, música en
viu, mostra de teràpia de gossos amb El Racó de Milú,
dinar popular i missa de cloenda de la jornada amb una
actuació ben especial. Gratuït. Més informació: www.
hospitalbenitomenni.org Lloc: Benito Menni Complex
Assistencial
18 h I 2ª Fiesta de la
Manzanilla. Hi haurà
actuacions diverses
de balls i cors de
l’entitat organitzadora.
Lloc: plaça d’Euskadi.
Organització:
Asociación Cultural
Andaluza Casa de
Cádiz.

Dimarts 3 d’octubre

19.30 h I Club
de lectura. Amb
Ombres en el
temps, de Jordi
Sierra i Fabra.
Gratuït. Lloc:
Biblioteca M.
Aurèlia Capmany.
Organització:
Associació Equilibri

Torneig de Bàsquet Ciutat
de Sant Boi, 7è Memorial
Francisco Molina
Dies 16 i 17 de setembre. Tradicional torneig de
bàsquet en cadira de rodes. En aquesta ocasió en
el campionat participaran quatre equips d’aquesta
especialitat
esportiva:
UNES Barça,
Global
Bàsquet, CAI
Zaragoza
i CEM
L’Hospitalet
Lloc:
Poliesportiu
La Parellada.
Organització:
Aramis,
Assocaició
de Persones
amb
Discapacitat
Física de
Sant Boi

Dia Internacional de la Pau

Dimecres 20 de
setembre. 18.30
h I Taula rodona:
Més enllà de
les guerres:
violències
d’estat,
feminicidis i
bandes. Amb
Carlos Beristain,
doctor en
Psicologia,
Leticia Cruz, de
la comissió de
gènere de la
Taula per Mèxic,
i Sergio Maydeu,
investigador
del CIDOB.
Tica Font,
directora de
l’Institut Català
Internacional de
la Pau, moderarà
la sessió. Lloc:
Can Massallera.
Divendres 22 de setembre. 20.30 h I Teatre: La mirada
del otro. A càrrec de la companyia Proyecto 43-2, en
el marc de la Temporada d’Arts Escèniques i Música.
Hi haurà col·loqui posterior. Lloc: Can Massallera.
Entrada gratuïta, a ticketea.com o a la taquilla de Can
Massallera. Organització: Ajuntament

Mercat de pagès

29è FESTIVAL ALTAVEU

Dies 8, 9 i 10 de setembre. Amb Los Enemigos, The Flamin’ Groovies, Ala.Ni, Mariola Membrives,
Marco Mezquida, The Limiñanas i Omni, entre altres. El festival hi haurà activitats que
complementaran els concerts: xerrades, documentals i activitats familiars
Més informació: pàgina 7, festivalaltaveu.cat, culturasantboi.cat i santboi.cat
Llocs: Cal Ninyo, plaça de l’Ajuntament, jardins de l’Ateneu Santboià, rambla de Rafael Casanova i
Cinemes Can Castellet. Organització: Ajuntament

BARREJANT 2017

Dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre. La trobada de la solidaritat de Sant Boi
celebrarà la 21a edició. La llibertat d’expressió serà el fil conductor del certamen, al qual
assistiran activistes a favor dels drets humans en el marc del projecte Ciutats Defensores
dels Drets Humans liderat per la ciutat. Taules rodones, concerts, cercaviles, un treball
al voltant de la llibertat amb l’alumnat de les escoles i jocs per a totes les edats formen
part del programa d’enguany. Com a novetats, un espai gastronòmic ampliat i vermuts
musicals. Més informació: pàgina 17 i barrejant.cat
Llocs: Can Massallera, L’Olivera, plaça de Teresa Valls i Diví i c. Antonio Machado
Organització: entitats de cooperació i Ajuntament

Els divendres. De 15 a 21 h I Venda de productes del
Parc Agrari del Baix Llobregat. Lloc: rambla de Rafael
Casanova. Organització: Ajuntament

Roc de Benviure

Primer diumenge de mes. 11.30 h I Visita guiada amb
Roc de Benviure,
un soldat “atrapat”
en el temps. Per
conèixer millor la
Torre de Benviure
i el seus secrets.
Inscripció prèvia al
telèfon 93 6309642.
Gratuït. Lloc:
Torre de Benviure
Organització:
Ajuntament.

SETMANA DE LA MOBILITAT

Del 16 al 22 de setembre. Durant aquests dies la ciutat se suma a la commemoració
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Tota una aposta per un canvi en
els nostres hàbits quotidians de desplaçament. La tradicional passejada en bicicleta
per Sant Boi (dia 22, 18 h, pl. Ajuntament) i la Baixcicletada del Baix Llobregat (dia 8
d’octubre, 10 h, pl. Catalunya), que enguany està programada per al mes d’octubre sota
el lema Mobilitza’t per un aire més net, són algunes de les propostes destacades del
programa d’activitats d’enguany. Més informació: pàgines 12 i 13, mobilitatsantboi.
wordpress.com i santboi.cat/mobilitat
Organització: Ajuntament de Sant Boi amb la col·laboració de SomBici i botigues de
bicicletes de la ciutat

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

Viure Sant Boi
N setembre 17

23

“La marca Altaveu
ajuda a consolidar
el teixit musical
de Sant Boi”

Quin és el propòsit de l’Altaveu 2017?
Enmig del gran allau de festivals, la majoria
privats, calia buscar una personalitat pròpia a
un festival que està a punt de complir els 30 anys
d’existència. Altaveu és un festival públic amb
vocació de servei públic, i és per això que volem
donar un pas endavant pel que fa a la participació
de la ciutat en el Festival.
Com ho penseu aconseguir?
El meu paper com a director artístic és sembrar la
llavor perquè la ciutat s’apropiï de l’esdeveniment.
Ha d’arribar un punt en el qual no calgui la figura
del director artístic i que sigui el grup de gent que
està tirant endavant el certamen qui ho pugui
seguir fent i hi pugui incorporar gent nova. D’altra
banda, treballem en un model de Festival Altaveu
en el qual tothom pugui descobrir coses noves. Cal
plantejar coses diferents, alternatives, propostes
emergents. Volem oferir singularitat i risc.
A quin tipus de públic va adreçat el festival?
El públic que busquem aquest any és de la ciutat,
la gent de Sant Boi. Busquem la seva complicitat
amb una programació per a tots els públics, en
la qual hi haurà una oferta musical variada: rock,
pop, jazz, flamenc, cançó i soul, sense oblidar la
música clàssica, la popular i la tradicional.
Què destaques d’aquesta edició?
La idea principal és que es tracti d’una edició de
descoberta, en la qual cadascú pugui descobrir

JORDI TURTÓS és el nou director artístic del Festival Altaveu. Ell mateix es defineix com un
periodista musical especialitzat en la programació de cicles i festivals musicals. Entre les seves
tasques destaca la programació de música de les Festes de la Mercè de Barcelona.

una novetat. A banda d’això, cal fer esment dels
grups de primera línia del festival: Enemigos i The
Flamin’ Groovies, que ajudaran a cridar l’atenció
sobre la resta de la programació. Als jardins de
l’Ateneu Santboià es podran veure concerts
que difícilment es podran gaudir en altres llocs
(Khadja Bonet, The Limiñanas, Ala·Ni, Omni).
Cal Ninyo acollirà propostes de proximitat d’alta
qualitat com les veus femenines mediterrànias
de Maria Arnal i Joana Gomila. També espectacles
pràcticament inèdits, com els de Marco Mezquida
i Mariola Membrives, entre la resta de concerts i
activitats d’una qualitat extraordinària.
Com has viscut l’evolució del festival?
El festival i Sant Boi han fet una evolució enorme
des de les primeres edicions. Ara la ciutat disposa
d’un teixit musical molt interessant: grups
musicals, músics professionals, escoles de música,
estudis d’enregistrament i locals que programen
música en directe.
Què pot fer l’Altaveu per Sant Boi?
La marca Altaveu ajuda a consolidar el teixit
musical de la ciutat. Ara cal jugar a cercar
interconnexions entre tots aquests agents. Un
exemple serà l’espectacle Regira!, que es farà a

N Treballem per un
Festival Altaveu en
el qual tothom pugui
descobrir coses noves
N El públic que
busquem aquest any
és de la ciutat, la gent
de Sant Boi
la plaça de l’Ajuntament i en el qual participaran
més de 60 persones entre músics, escriptors i
realitzadors audiovisuals vinculats a Sant Boi i
capitanejats per Xavier Doblas i Víctor Partido.
I què pot fer Sant Boi per l’Altaveu?
Tornant al començament, la ciutat pot situar
l’Altaveu en el mapa de festivals amb personalitat
pròpia en un sentit ampli i també singular. Els
premis Altaveu han d’esdevenir els premis de la
música catalana n

