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REACTIVEM Sant Boi
Acords del Pacte de Ciutat 2020

1/ Treball col·laboratiu
Desenvolupar el Pacte de Ciutat per a un nou impuls social i econòmic de Sant Boi a partir del treball  
col.laboratiu entre els diferents grups municipals, els agents socials i econòmics de la ciutat, la ciutadania 
i les administracions públiques.

2/ Grup promotor
Constituir el grup promotor  del pacte, integrat pels membres de la Junta de portaveus o representants de 
les respectives formacions polítiques, representants dels agents socials i econòmics locals, entitats ciuta-
danes i representants de la comunitat acadèmica i científica. Aquest nucli promotor té la missió d’impulsar 
el desenvolupament del pacte, promoure-hi l’adhesió del màxim d’agents socials i econòmics de la ciutat, 
consensuar els principals eixos d’actuació i fer el seguiment de la seva implementació.

3/ Agendes compartides 
Definir i crear comissions de treball sectorials i multidisciplinàries per als diferents eixos d’actuació del 
pacte i els espais transversals de relació i treball necessaris, en els quals es podran integrar tots els agents 
que vulguin adherir-s’hi i compartir el seu coneixement i experiència a partir d’una metodologia de treball 
basada en agendes compartides, inclosos representants dels diferents grups municipals.

4/ Espai web 
Habilitar un espai al web municipal en el qual puguin fer aportacions als diferents eixos de treball propo-
sats aquelles persones santboianes o amb arrelament al territori que ho desitgin.

5/ Observatori de l'impacte 
Crear un observatori per mesurar, avaluar i fer el seguiment tant de l’impacte de la crisi al municipi com 
de l'impacte de les mesures acordades i desenvolupades en el pacte de ciutat a partir de variables i in-
dicadors econòmics i socials. Les dades tindran un caràcter obert i es posaran al servei de la presa de 
decisions i del conjunt de la ciutadania com a instrument de transparència i socialització del coneixement.

6/ Suport institucional 
Aconseguir el màxim suport institucional i la implicació dels diferents òrgans supramunicipals i administra-
cions en la consecució d’aquest pacte: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Àrea Metropolitana de Bar-
celona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Govern de l’Estat i els organismes i institucions 
europeus per tal d’obtenir recursos afegits per a la ciutat.
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La resposta de la nostra ciutat a la crisi ge-
nerada per la COVID-19 serà una resposta 
de consens, col·lectiva. El Ple municipal va 
aprovar el dia 30 de juliol el Pacte de ciu-
tat per un impuls social i econòmic de Sant 
Boi. Totes les forces polítiques del consis-
tori van suscriure aquest document, que 
expressa el compromís de treballar conjun-
tament per refer les bases de l'economia 
local i combatre les desigualtats socials 
que la pandèmia ha accentuat al llarg dels 
darrers mesos. 

Des d'una voluntat d'acord i correspon-
sabilitat política, aquest Pacte de Ciutat es 
planteja com un instrument per afrontar 
amb garanties una situació difícil que no-
més podrà canviar si, de manera col·lectiva, 
s'estableixen unes bases estratègiques 
sòlides i consensuades de benestar i crei-
xement per als anys vinents. 

Per això, el protagonisme d'aquest Pac-
te de Ciutat s'estendrà al màxim nombre 
d'agents econòmics i socials de Sant Boi, 
que tindran un paper protagonista en el 

grup promotor que s'encarregarà de desen-
volupar aquest gran acord i de traduir-lo en 
actuacions concretes.

Dimensió social i econòmica
Aquestes actuacions tindran una doble di-
mensió, social i econòmica. Des del punt de 
vista social, per combatre les desigualtats i 
l'impacte de la crisi sanitària en les condi-
cions de vida dels santboians i les santboia-
nes. Des del punt de vista econòmic, per 
contrarestar l'impacte que la paralització 
de l'activitat ha tingut en el teixit comercial 
i empresarial de la ciutat i en la destrucció i 
en la precarització de llocs de treball. 

Palanques de transformació
El Pacte de Ciutat anticipa algunes de les 
receptes que poden ajudar a revertir aques-
ta situació. S'hi identifiquen quatre palan-
ques de transformació que probablement 
tindran un pes significatiu, com a eixos 
transversals, en les polítiques dels pròxims 
anys: la digitalització per garantir un accés 

La ciutadania i tots 
els agents socials i 
econòmics de  
Sant Boi poden 
sumar-se a aquest 
acord entre les 
forces polítiques 
municipals, que 
vol establir les 
bases del benestar 
i el creixement de 
la ciutat per als 
pròxims anys

universal i igualitari de la ciutadania a la 
tecnologia; la innovació com a requisit per 
trobar solucions veritablement transforma-
dores; la sostenibilitat social, econòmica i 
ambiental de les actuacions que es duguin 
a terme i la valoració del paper indispen-
sable de la salut i de l'anomenada 'cultura 
de la cura'. 

Aquests dos últims factors (sostenibilitat 
i salut) connecten amb l'estratègia de ciu-
tat que Sant Boi ha vingut desenvolupant al 
llarg dels darrers anys.

Un grup promotor
Un cop aprovat el Pacte de Ciutat, el se-
güent pas serà la constitució del seu grup 
promotor. Aquest grup s'encarregarà de fo-
mentar l'adhesió del màxim nombre possi-
ble d'agents econòmics i socials, consensuar 
els eixos d'actuació, desenvolupar els con-
tinguts i fer-ne el seguiment. Es treballarà 
de forma col·laborativa, mitjançant agendes 
compartides per a la identificació de reptes 
i la cerca col·lectiva de solucions n

Digitalització, 
innovació, 
sostenibilitat, 
salut i cura 
són els motors 
que es proposen 
per fer possible la 
transformació  
de la ciutat

Pacte de ciutat per donar un nou impuls 
social i econòmic a Sant Boi
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NÉs un nou pas endavant 
per transformar el nostre 
teixit productiu des de la 
premissa de la innovació 

NEs un nuevo paso adelante 
para transformar nuestro 
tejido productivo desde la 
premisa de la innovación

Un Pacte de futur per a Sant Boi
Un Pacto de futuro para Sant Boi

 ese a las circunstancias excepcionales que aún es-
tamos viviendo, el primer semestre del año acaba con 
una buena noticia para Sant Boi: la aprobación por 
unanimidad en el Pleno municipal de julio del Pacto 
de ciudad para un nuevo impulso económico y social. 
El impacto que la pandemia ha tenido sobre las con-
diciones de vida de muchas personas y familias sant-
boianas y también sobre el comercio y las empresas 
locales hacían necesario profundizar en las medidas 
adoptadas en abril dentro del Plan de Choque. Era 
necesario dar un paso adelante a través de un nuevo 
instrumento que nace con una clara voluntad trans-
formadora de nuestro tejido productivo y la voluntad 
firme de establecer las bases para una convivencia 
basada en la igualdad de oportunidades y la sosteni-
bilidad. En definitiva, con el objetivo de fortalecer y 
hacer más resiliente nuestro ecosistema local.

Para alcanzar esos objetivos, el Pacto cuenta para 
su desarrollo con la implicación de diferentes agen-
tes sociales y económicos de la ciudad. Este trabajo 
colectivo, presidido por una voluntad reformadora y 
por la premisa de la innovación, permitirá la rápida 
definición y puesta a punto de las actuaciones con-
cretas del Pacto. 

Como ya hicimos en 2010 con la firma del Pacto Lo-
cal para la Inclusión y la Cohesión Social en respuesta 
a la grave crisis económica iniciada en 2008, Sant Boi 
vuelve a exhibir su capacidad para generar vínculos al 
servicio del bien común. El carácter abierto e integra-
dor del Pacto de Ciudad, que apela a la colaboración 
público-privada e invita a compartir visiones sobre 
los retos que tenemos por delante, es prueba de ello.

Este es el estilo Sant Boi, una manera propia de 
entender la gobernanza basada en la participación y 
la innovación social, la corresponsabilidad y la articu-
lación colectiva de soluciones y estrategias que den 
respuesta a los desafíos de cada momento.

   algrat les circumstàncies excepcionals que en-
cara estem vivint, el primer semestre de l’any aca-
ba amb una bona notícia per a Sant Boi: l’aprovació 
per unanimitat en el Ple municipal de juliol del Pac-
te de Ciutat per a un nou impuls econòmic i social. 
L’impacte que la pandèmia ha tingut sobre les con-
dicions de vida de moltes persones i famílies sant-
boianes i també sobre el comerç i les empreses 
locals feien necessari aprofundir en les mesures 
adoptades a l’abril dins del Pla de Xoc. Era neces-
sari fer un pas endavant a través d’un nou instru-
ment que neix amb una clara vocació transforma-
dora del nostre teixit productiu i la voluntat ferma 
d’establir les bases d’una convivència basada en la 
igualtat d’oportunitats i la sostenibilitat. En defini-
tiva, amb  l’objectiu d’enfortir i fer més resilient el 
nostre ecosistema local. 

Per assolir aquests objectius, el Pacte compta 
per al seu desenvolupament amb la implicació de 
diferents agents socials i econòmics de la ciutat. 
Aquest treball col·lectiu, presidit per aquesta vo-
luntat reformadora i per la premissa de la innova-
ció, permetrà la ràpida definició i posada a punt de 
les actuacions concretes del Pacte.  

Com ja vam fer el 2010 amb la signatura del Pacte 
Local per a la Inclusió i la Cohesió Social en resposta 
a la greu crisi econòmica iniciada el 2008, Sant Boi 
torna a exhibir la seva capacitat per generar vincles 
al servei del bé comú. El caràcter obert i integrador 
del Pacte de Ciutat, que apel·la a la col·laboració pu-
blicoprivada i convida a compartir visions sobre els 
reptes que tenim al davant, n’és la prova. 

Aquest és l’estil Sant Boi, una manera pròpia 
d’entendre la governança basada en la partici-
pació i la innovació social, la corresponsabilitat i 
l’articulació col·lectiva de solucions i estratègies que 
donin resposta als desafiaments de cada moment.   

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

M P
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Les diferents accions de suport previs-
tes al Pla de xoc de l'Ajuntament per 
fer front als efectes socials i econò-
mics de la crisi sanitària ja són una 
ajuda tangible per a moltes famílies i 
persones de Sant Boi. 
 Ajut extraordinari. L'ajut extraor-
dinari de 450 euros que s'ha destinat 
a alleugerir la situació econòmica de 
les famílies i les persones que més 
han patit les conseqüències de la 
pandèmia (situacions d'ERTO, autò-
noms, comerços...) ha arribat a 257 
llars i petits negocis de la ciutat.
 Targetes moneder. 130 famílies 
més (en aquest cas, amb infants me-
nors de 16 anys) han rebut la Targe-
ta Reactivem, una targeta moneder 
amb 200 euros que poden fer servir 
a 250 comerços del municipi. Uns 
ajuts que serviran per cobrir les ne-
cessitats de la població infantil de la 
ciutat al mateix temps que es dona 
suport a la reactivació del comerç 
urbà de proximitat.

 Programa Futur. 54 microempreses 
i persones de la ciutat que treballen 
en règim d'autònoms rebran pròxima-
ment les subvencions que l'Ajuntament 
els ha concedit per reactivar els seus 
negocis amb una mirada innovadora. 
L'import total de les ajudes concedides 
en una primera convocatòria ascen-
deix a 120.000 euros, que es destina-
ran sobretot a diversificació de l'oferta, 
digitalització, transició ecològica i im-

Els ajuts del Pla 
de xoc arriben 
a llars, comerç i 
microempreses

plantació de mesures preventives CO-
VID-19. La segona convocatòria està 
oberta fins al 31 d'octubre.
 Suport a la cultura. Aviat s'obrirà 
el termini per sol·licitar les ajudes per 
donar suport al sector cultural local, 
un dels més afectats per la pandèmia. 
Es destinaran un total de 50.000 eu-
ros a projectes culturals amb impacte 
social i 65.000 a contractacions de 
béns i serveis culturals n

130 famílies han rebut la targeta moneder, que es pot utilitzar a 250 comerços

Una enquesta sobre la pandèmia ajudarà a 
orientar la reactivació del sector comercial
L'Ajuntament ha iniciat una enquesta 
telemàtica per conèixer l'impacte de la 
COVID-19 als establiments de comerç, 
restauració i serveis de la ciutat i orien-
tar les accions destinades a la seva re-
activació. 

El qüestionari vol conèixer la inci-
dència de la crisi sanitària i els seus 
efectes en el dia a dia del sector, per 
fer una radiografia de l'impacte de 
la malaltia, l'evolució en el temps  
d''aquest impacte i els canvis que està 

generant en l'oferta i en la deman-
da. Es pregunta als establiments, per 
exemple, quant de temps han hagut 
d'interrompre l'activitat, si s'han vist 
afectats per un ERTO, quina ha estat la 
incidència a les vendes o si han neces-
sitat ajuts econòmics externs.

Digitalització i venda a domicili
El qüestionari també s'interessa per 
saber si els comerços locals han incre-
mentat la digitalització dels seus ser-

veis o si han introduït productes nous 
al catàleg de vendes. Es pregunta, així 
mateix, per l'evolució i les perspecti-
ves de la venda a domicili com a eina 
de present i futur en l'àmbit local.

Els resultats d'aquesta i altres en-
questes d'abast més general que fa 
l'Ajuntament orientaran les mesures 
de millora i reactivació del sector que 
l'Ajuntament du a terme en col·laboració 
amb els agents econòmics locals.

bit.ly/enquesta_covid_comer

Les auditories 
gratuïtes de 
consum energètic 
ja es poden 
sol·licitar
L'Ajuntament ha posat en marxa 
un servei d'auditories gratuïtes 
per ajudar a reduir el consum 
elèctric de les llars, els comerços i 
les microempreses de la ciutat. 
Es tracta d'una nova iniciativa 
del Pla de xoc per a la reactivació 
social i econòmica de Sant Boi. 
L'objectiu és indicar quines són 
les actuacions més adients per 
estalviar energia i reduir l'import 
de les factures (ajust de la tarifa, 
canvi de la potència contractada, 
priorització del consum en 
determinades franges horàries, 
reducció dels consums passius...). 
Per fer l'auditoria, els consums es 
mesuren a distància, digitalment, 
amb dades obtingudes 
directament del comptador 
intel·ligent de cada llar o empresa 
abonada.  
Posteriorment, cada sol·licitant 
rep a casa un informe 
personalitzat amb consells 
d'estalvi i optimització d'hàbits. 
Durant la primera setmana 
de funcionament del servei 
es van rebre sol·licituds  de 26 
llars i es van enviar ja els 19 
primers informes personalitzats 
d'eficiència energètica.
La iniciativa es realitza mitjançant 
Sant Boi ActiWatt , una plataforma 
de reactivació verda i sostenible 
de l'economia santboiana que 
opera en l'actual context de 
transició energètica.

bit.ly/auditoriaenergetica
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El retorn a l'activitat després de les vacan-
ces serà diferent aquest any, a Sant Boi i 
arreu. L'evolució canviant de la pandèmia 
del coronavirus i les diferents mesures que 
les autoritats han de prendre per fer-hi 
front dificulten la possibilitat de fer previ-
sions i de prendre decisions a mitjà o llarg 
termini. 

A la nostra ciutat, que a la tardor concen-
tra una intensa activitat institucional, cultu-
ral i festiva, l'Ajuntament estudia diferents 
opcions per, arribat el moment, adaptar-se 
als possibles escenaris que es puguin pro-
duir, sempre prioritzant la situació sanitària 
i la garantia permanent de les mesures de 
prevenció i seguretat per evitar contagis.

L'Aplec de Sant Ramon a finals d'agost, la 
Diada Nacional de Catalunya i el festival de 
música Altaveu al setembre o Barrejant, la 
trobada de la solidaritat a l'octubre, són al-
gunes de les principals cites que habitual-
ment protagonitzen la represa de la vida 
quotidiana a la ciutat després de l'estiu.

Enguany, però, a causa de les excepcio-
nals circumstàncies generades per la pan-
dèmia, aquestes activitats o bé no es po-
dran celebrar o bé hauran de ser diferents 
de com les coneixem. En relació amb totes 
elles, es decidirà què fer segons com evolu-
cioni la situació i es comunicarà a la ciuta-
dania mitjançant la pàgina web municipal i 
les xarxes socials.

Equipaments i serveis
De manera semblant, l'Ajuntament estudia 
alternatives amb relació a l'activitat dels 
diferents equipaments municipals de cara a 
la tardor, per decidir en funció de la situació 
sanitària de cada moment i anticipar-se als 
possibles escenaris. 

Els centres cívics, els equipaments edu-
catius, culturals i esportius i, en general, 
tots els edificis municipals podran obrir 
les portes i configurar una oferta o altra 
d'activitats i serveis depenent de com evo-
lucionin els esdeveniments n

L'Ajuntament estudia diferentes alternatives per als equipaments municipals i les principals activitats de ciutat

Sant Boi treballa per a una represa 
responsable de l'activitat a la tardor

El retorn a 
l'activitat 
després de 
les vacances 
enguany serà 
diferent.
L'Ajuntament 
estudia diferents 
escenaris per 
prendre decisions 
en funció de com 
evolucioni la 
situació sanitària, 
sempre prioritzant 
la seguretat 
i les mesures 
preventives

Reactivades les 
trucades a gent gran 
que viu sola i les 
compres a domicili
L'Ajuntament ha reactivat dos serveis 
adreçats a la gent gran i les persones 
dependents de Sant Boi: les trucades 
de suport a persones que viuen soles 
i la compra a domicili de productes 
d'alimentació i farmàcia. L'objectiu 
és reforçar l'atenció a les necessitats 
de la població vulnerable de la ciutat 
després de l'entrada en vigor de noves 
mesures i restriccions establertes per la 
Generalitat de Catalunya en relació amb 
la COVID-19 als municipis metropolitans 
com Sant Boi.
Des de finals de juliol, un equip de 
professionals municipals truca per 
telèfon a un total de 3.500 persones 
majors de 70 anys que viuen soles (o 
amb persones de la mateixa edat) i que 
no disposen del Servei d'Assistència 
Domiciliària 
(SAD). 
S'interessen 
per la seva salut 
i pregunten 
si necessiten 
ajuda. També 
atenen 
possibles 
dubtes o 
consultes amb relació a les mesures que 
estan en vigor.

Productes de primera necessitat
També ha tornat a entrar en 
funcionament el servei de compres a 
domicili. S'adreça igualment a  
persones majors de 70 anys o 
dependents, concretament a les que 
tenen dificultats per sortir soles al 
carrer i disposen de poc o nul suport 
familiar. A aquestes persones se'ls 
ofereix la possibilitat de rebre a domicili 
productes de primera necessitat 
(aliments o productes farmacèutics).

Informació i comandes: 
tel. 607 021 576 (de 9 a 15 hores)
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha un 
equipo de agentes de salud que trabaja en 
el espacio público de Sant Boi para fomen-
tar hábitos y conductas saludables entre 
la ciudadanía. Sus primeras tareas se han 
centrado en informar y asesorar a pie de 
calle sobre las medidas de prevención ne-
cesarias para seguir evitando contagios de 
la COVID-19. Pero se trata de una iniciativa 
con vocación de continuidad, que pretende 
servir de ayuda -tanto en el presente como 
en el futuro- para mejor la salud comunita-
ria y para prevenir la transmisión de enfer-
medades en nuestra ciudad.

Distancia, manos y mascarilla
En el momento actual, las agentes de sa-
lud han destinado una parte de su tiempo 
a visitar los bares y restaurantes de Sant 
Boi, donde han repartido botellas de gel 
hidroalcohólico entre la clientela. Un ges-
to simbólico que tiene la intención de con-
cienciar sobre la importancia de cumplir 
con las tres medidas básicas necesarias 
hacer frente a la pandemia: respetar las 

distancias de seguridad, usar mascarilla 
y extremar la higiene (de manos, al toser, 
etc). Se trata de tres medidas sobre las que 
conviene seguir insistiendo, con el fin de 
recordar en todo momento que el virus no 
ha desaparecido y que la mejor manera de 
evitar su transmisión es no bajar la guardia.

Días antes de iniciar sus tareas en las te-
rrazas, las agentes de salud ya habían visi-
tado los bares y restaurantes de Sant Boi 
para entregar en ellos material informativo 
y asesorar a su personal y a sus propietarios 
sobre el correcto cumplimiento de las me-
didas de seguridad.

Mercadillos y parques infantiles
El equipo de agentes de salud también 
realiza tareas informativas y de sensibili-
zación en los mercados y 'mercadillos', en 
otros lugares especialmente transitados en 
los diferentes barrios de la ciudad y en los 
parques infantiles, donde también se ha re-
partido gel hidroalcohólico  a las familias. 

Asimismo, las agentes han colaborado 
en la aplicación de medidas de protección 

Las agentes 
de salud han 
repartido 
botellas de gel 
hidroalcohólico  
para conscienciar  
a la ciudadanía 
sobre la 
importancia de no 
bajar la guardia y 
seguir respetando 
las medidas 
básicas de higiene 
y protección

durante la celebración de las actividades 
lúdicas y culturales de la programación Viu 
l'Estiu. 

Salud comunitaria
El equipo de agentes de salud está cons-
tituido principalmente por personal muni-
cipal que venía realizando anteriormente 
tareas de concienciación ambiental. Sus 
funciones se han visto ampliadas ahora al 
ámbito de la salud comunitaria, de acuerdo 
con un proyecto municipal cuya puesta en 
práctica se ha adelantado debido a las ne-
cesidades generadas por la pandemia.

Durante la etapa inicial de desconfina-
miento, el Ayuntamiento ya creó puntos de 
información sobre salud en los diferentes ba-
rrios de la ciudad. En esos puntos se dieron a 
conocer las medidas de cada fase y se lleva-
ron a cabo acciones preventivas y de concien-
ciación, como el reparto de mascarillas. Tras 
la entrada en la 'nueva normalidad', el Ayun-
tamiento decidió poner en marcha un equipo 
específico de agentes de salud, reforzado con 
la colaboración de personas voluntarias n 

Las terrazas 
de bares y 
restaurantes 
son uno de 
los lugares 
donde este 
equipo desarrolla  
preferentemente 
sus acciones de 
concienciación

Un equipo de agentes de salud informa y asesora 
a pie de calle sobre las medidas de prevención
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14 jóvenes de Sant Boi han sido contrata-
dos temporalmente por el Ayuntamiento 
para crear un nuevo equipo de agentes de 
salud en la ciudad. En este caso, se ocu-
pan específicamente de informar y asesorar 
a las personas de su edad sobre las nor-
mas y recomendaciones preventivas que se 
hallan en vigor para evitar contagios de la 
COVID-19. 

La creación de este equipo responde a la 
voluntad de extender al máximo entre los 
jóvenes y las jóvenes de Sant Boi la con-
cienciación sobre todos los temas relacio-
nados con el cuidado de la salud individual 
y comunitaria.

Sensibilidad hacia la salud
El equipo de Agentes Jóvenes de Salud tra-
bajará durante los meses de agosto y sep-
tiembre. La mayoría de sus integrantes son 
personas con un alto grado de sensibilidad 
respecto a los temas relacionados con la sa-
lud y que, por ese motivo, han mantenido 
anteriormente algún tipo contacto con el 
Punt Jove de Salut del servicio municipal de 

información juvenil El Punt (por ejemplo, la 
asistencia a cursos de formación o la colabo-
ración en la organización de conciertos mu-
sicales y actividades para el público juvenil).

Una camiseta de color negro identifica 
a las personas que forman parte de este 
equipo, que trabaja por parejas de seis de la 
tarde a una de la madrugada y se distribuye 
por todos los barrios de Sant Boi, especial-
mente en los espacios de ocio, las terrazas 
y los puntos de encuentro más habituales 
de la gente joven de la ciudad.

Reducir la vulnerabilidad
El objetivo de sus acciones es promover 
actitudes favorables y positivas en relación 
con la salud, potenciar la responsabilidad 
personal y de grupo en relación a esta te-
mática, incrementar el grado de informa-
ción sanitaria a disposición de las personas 
jóvenes y reducir su vulnerabilidad frente 
a los problemas de salud, prestando una 
atención especial a las prescripciones sani-
tarias actualmente vigentes con motivo de 
la pandemia del coronavirus n

El equipo de Agentes Jóvenes de Salud visitará espacios de ocio, terrazas y puntos de reunión habituales entre jóvenes

Nuevo equipo joven de salud para 
concienciar a la población juvenil

La nueva unidad 
especial COVID-19 
de la Policía 
Local intensifica 
las acciones de 
vigilancia y sanción
263 sanciones por no llevar 
mascarilla. 14 denuncias en terrazas. 
21 actuaciones por encuentros de 
grupos con más de 10 personas. 16 
actuaciones por 'botellones'. 3 actas 
abiertas a establecimientos de ocio 
nocturno... Es el balance de la primera 
semana de trabajo de la nova 'unidad 
especial COVID-19' de la Policía Local 
de Sant Boi. Está activa desde el día 21 
de julio, después de que la alcaldesa, 
Lluïsa Moret, diera instrucciones para 
intensificar las tareas de control y 
vigilancia policial en la ciudad para 
contribuir a evitar contagios de la 
enfermedad.
8 agentes municipales forman parte de 
manera voluntaria de este dispositivo 
extraordinario, que opera cada día 
desde las seis de la tarde hasta las 
dos de la madrugada, combinando 
la presencia de agentes con y sin 
uniforme. El trabajo de la nueva unidad 
se centra en garantizar el cumplimiento 
de las medidas básicas de protección 
individual y colectiva: uso de mascarilla, 
vigilancia de la higiene y mantenimiento 
de la distancia interpersonal. La nueva 
unidad es un instrumento más para 
contribuir a potenciar las medidas 
de prevención de la COVID-19 y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía.

Potenciar 
actitudes 
responsables, 
personales y 
de grupo,
es el principal 
objetivo de su 
trabajo, que se 
desarrollará 
durante los meses 
de agosto y 
septiembre
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Un libro virtual 
recoge emociones 
y reflexiones 
vinculadas a la 
pandemia

El Ayuntamiento ha creado un 
espacio virtual en el que invita 
a la ciudadanía a plasmar las 
emociones y reflexiones que les 
ha suscitado la pandemia de la 
COVID-19, así como a expresar 
si lo desean sus sentimientos de 
duelo por las víctimas de la  
enfermedad. El resultado 
será un libro digital titulado 
Expressa't y constituirá un relato 
colectivo sobre cómo ha vivido 
Sant Boi estos meses difíciles 
de confinamiento, un episodio 
histórico que ha cambiado 
inesperadamente nuestras 
vidas. Será también, sin duda, un 
merecido homenaje  en memoria 
de las personas que nos han 
dejado durante este tiempo.

Como se afirma en la introducción 
a ese espacio virtual,"expresar, 
compartir este cúmulo de 
emociones y conocer otras 
experiencias similares a la 
nuestra, nos ayuda a sentirnos 
parte de una comunidad, a situar 
los hechos en su contexto y a 
renovar nuestro proyecto vital".
Las personas de Sant Boi 
interesadas en participar con  
sus escritos en esta iniciativa 
pueden hacerlo rellenando el 
formulario que encontrarán en la 
página web.

memoriavictimessantboi.com

El Ayuntamiento 
sigue reclamando 
la continuidad  
de Nissan y  
de sus puestos  
de trabajo

El Ayuntamiento continúa sumándose 
a las voces que dicen 'no' al cierre de 
la actividad industrial anunciado por 
Nissan en Catalunya. Desde que se 
dio a conocer esa decisión, el gobier-
no municipal se ha implicado repeti-
damente en acciones de apoyo insti-
tucional en defensa de los intereses 
de los trabajadores y las trabajadoras 
de la empresa automovilística japo-
nesa, entre quienes se cuentan mu-
chas personas residentes en Sant Boi.  

A finales de junio, la alcaldesa, Lluï-
sa Moret, recibió en el Ayuntamiento 
a representantes del comité de em-
presa de Marelli -la principal provee-
dora de Nissan- y de la coordinado-
ra que agrupa a otras seis empresas 
proveedoras o subcontratadas por la 

multinacional (que dan empleo a más 
de 1.300 trabajadores). 

A mediados de julio, Lluïsa Moret se 
reunió con los secretarios de Política 
Sindical i Industria Aumovilística de 
la Federación UGT-FICA Catalunya, 
Bernardo Fuertes y Enrique Fernán-
dez, respectivamente. Ayuntamiento 
y sindicato coincidieron en defender  
la necesidad de la continuidad de Nis-

san en el marco de una apuesta firme 
de país por la industria automovilísti-
ca, dentro del cambio de modelo ha-
cia una movilidad más sostenible.

Ambos encuentros se suman a la 
visita que el gobierno municipal rea-
lizó el 15 de junio a los trabajadores 
y las trabajadoras de Nissan moviliza-
dos en el exterior de las instalaciones 
de Sant Andreu de la Barca n

Recepción al comité de empresa de Marelli y otros proveedores de Nissan (arriba) 
y encuentro con representantes de la federación del automóvil de la UGT (abajo)

El Ayuntamiento propone crear un grupo de 
ayuda mutua en apoyo al duelo
El Ayuntamiento ha anunciado la 
creación de un grupo de ayuda mutua 
para apoyar el duelo. Es un recurso 
gratuito dirigido a personas que ha-
yan padecido la pérdida de familiares 
o amistades a causa de la COVID-19 
y que, a causa de ello, necesiten re-
cibir apoyo y compartir experiencias 
con otras personas que se hallen en 
la misma situación.

El grupo, que se constituirá a 
mediados de septiembre, abordará 
cuestiones importantes para iniciar 
el proceso de duelo durante esta si-
tuación excepcional. Se fomentará 
la resiliencia y el apoyo mutuo entre 

las personas que decidan sumarse a 
la iniciativa.

Las sesiones tendrán lugar los vier-
nes de 10 a 11.30 h, a cargo de pro-
fesionales del ámbito de la psicología 
con experiencia en este tipo de accio-
nes. Los encuentros se celebrarán de 
forma presencial en Can Massallera si 
la evolución de la pandemia lo per-
mite; en caso contrario, se harán vir-
tualmente (con soporte informático 
para las personas participantes).

Información e inscripciones 
93 635 12 00 (ext. 169), de 8 a 15 h 

bit.ly/grupajudamutua
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El edificio de viviendas públicas construido 
por el IMPSOL en el Saló Central de Sant 
Boi ha ganado el Premio FAD de Arquitec-
tura 2020. Se trata de uno de los galardo-
nes más antiguos y prestigiosos de Europa 
en el campo de la arquitectura y el interio-
rismo, concedido desde 1958.

En esta edición, el jurado ha escogido 
el edificio de Sant Boi como ganador de 
la categoría de Arquitectura. En concreto, 
ha valorado la capacidad de su proyecto 
arquitectónico para "investigar sobre las 
maneras de transitar y habitar los espacios 
comunes de los edificios". También ha des-
tacado "la ambición de construir una comu-
nidad, no solo un edificio". 

Y es que las 79 viviendas públicas del Saló 
Central cuentan con una serie de patios, te-
rrazas intermedias, pasarelas, ventanales y 
perforaciones de volumen "que generan un 
espacio comunitario abierto", lo cual consti-
tuye, según destaca el jurado "un bien muy 
preciado después del confinamiento".

Los premios FAD de la presente edición 
se dieron a conocer el 28 de julio por parte 
la Asociación Interdisciplinaria del Diseño 
del Espacio del Fomento de las Artes y el 
Diseño (ARQUIN-FAD), en el marco de la 
Semana de la Arquitectura.

Premios de la Opinión
El proyecto de Sant Boi también obtuvo el 
primer puesto en la categoría de Arquitec-
tura de los llamados 'Premios de la Opi-
nión', que se otorgan en paralelo mediante 
una votación telemática abierta a la parti-
cipación de personas asociadas a Arquin-
FAD y finalistas de anteriores ediciones.

597 se han presentado este año a los Pre-
mios FAD. Los premios del resto de catego-
rías han recaído en proyectos ubicados en 
Barcelona, Madrid, León y Buenos Aires.

Las 79 viviendas del proyecto premia-
do conforman una promoción de vivienda 
protegida al pie de la C-245, cuyas obras de 
construcción se hallan en la recta final n

Este edificio singular promovido por el IMPSOL se halla al pie de la carretera comarcal C-245, junto a la plaza Europa

Premio FAD de Arquitectura 2020 
para las viviendas del Saló Central

Ester Isel gana el premio 
literario La Caixa/Plataforma
La novela Sueños sin brújula, de la 
escritora santboiana Ester Isel, ha  
ganado la octava edición del Premi 
Literari La Caixa/Plataforma, dotado 
con 5.000 euros. El jurado ha destacado 
"la energía y la autenticidad a la hora de 
tratar temas tabú de extrema vigencia 
como el lado oscuro de las redes 
sociales, las adicciones, la depresión y 
la ansiedad juvenil y la importancia del 
amor propio en una sociedad que basa 
su existencia en 
el qué dirán"
La editorial 
juvenil 
Plataforma 
Neo publicará 
Sueños sin 
brújula a finales 
de septiembre. 
Es la segunda 
novela de Ester Isel, que anteriormente 
había publicado Un instante para 
ser nosotros (Premio Kiwi de Novela 
Romàntica).

El Premi FPCAT reconoce la 
trayectoria del profesor  
Luis García Aparicio
El profesor Luis García Aparicio recogió 
el día 15 de julio uno de los premios 
#FPCAT 2019 de la Generalitat de 
Catalunya, en reconocimiento al 
conjunto de su trayectoria docente. 
Catedrático de Dibujo Técnico desde 
1993, impartió clases en Sant Boi 
durante más 
de 40 años, 
principalmente 
en el Institut 
Marianao. 
El premio es 
un merecido 
reconocimiento 
a un pionero y 
un referente de 
la Formación 
Profesional en nuestra ciudad y  
en toda Catalunya.

El proyecto 
concede gran 
importancia 
a los espacios 
comunes del 
edificio,  
una apuesta 
arquitectónica 
que favorece la 
relación vecinal. 
El jurado ha 
destacado la 
capacidad de 
construir  
"una comunidad"

Foto: JOSÉ HEVIA
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Al tancament d'aquesta edició (la primera 
setmana d'agost), les obres d'integració ur-
bana i millora de la mobilitat a la C-245 es-
taven a punt per començar. El projecte trans-
formarà l'actual carretera en un passeig urbà 
de 13 km de longitud entre Cornellà, Sant 
Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels. 

Al llarg del recorregut, un carril bus reser-
vat (per on circularà la futura línia exprés 
d'alta velocitat Metrobús M8) i un carril 
per a bicicletes (Bicivia 7) faran d'aquesta 
emblemàtica carretera un eix metropolità 
prioritari per al transport públic i la mobi-
litat sostenible.  Les persones vianants, les 
bicicletes i els autobusos hi tindran priori-
tat en detriment del cotxe privat, d'acord 
amb el nou model de mobilitat que defensa 
el govern municipal per a Sant Boi.

La Generalitat de Catalunya i el món lo-
cal, liderat per l'Àrea Metropolitana de Bar-
celona, finançaran les obres, que tenen pre-
vist un cost global de 39 milions d'euros. El 
projecte és una aposta per la pacificació de 
la carretera i per la millora de la qualitat de 
l'aire, que tindrà un gran impacte a Sant Boi 
i a un conjunt de municipis on resideixen en 
l'actualitat més de 350.000 persones.

Punt d'intercanvi
El tram de la nostra ciutat afectat per 
aquestes obres ocupa 2,5 km de longitud. 
El nexe d'intercanvi més important des 
del punt de vista de la mobilitat serà a la 
plaça del Llobregat, on hi haurà una para-
da d'autobús que enllaçarà amb les línies 
que baixen per la ronda de Sant Ramon. 
La transformació urbana més important es 
produirà en el futur a la zona situada en la 
confluència de la C-245 amb mossèn Pere 
Tarrès, a l'entorn de la Parellada. 

El projecte de transformació de la carre-
tera preveu la creació de punts d'intercanvi 
que milloraran la connexió d'aquest eix 
amb el transport públic (metro, Tram, Ro-
dalies, Bicibox...). L'enllumenat serà unifor-
me al llarg de tot el recorregut, amb punts 
LED per il·luminar les calçades i les voreres, 
i es prioritzarà la creació de nous passos de 
vianants a tots els municipis n

Comencen les obres que convertiran la 
carretera C-245 en un gran eix urbà

El projecte 
urbanístic 
aposta per 
una mobilitat 
més sostenible 
i permetrà 
configurar un 
gran eix urbà 
de 13 km de 
longitud
entre Cornellà, 
Sant Boi, 
Viladecans, Gavà  
i Castelldefels.  
Hi haurà un carril 
reservat per 
als autobusos 
i una via per a 
bicicletes

Carril bus reservat
 Plataforma reservada per a autobusos (13 km)
 Línia de bus metropolità d'altes prestacions 
(Metrobús M8)
 Augment d'un 25% en la velocitat de circulació 
al tram urbà 
 15 minuts menys de temps de trajecte 
 Millora de la puntualitat
 Vehicles menys contaminants (híbrids o 
elèctrics carregats amb pantògraf)
 10.000 viatges diaris / 2,5 milions de viatges/any

Carril bici
 Via pedalable segregada Castelldefels-Cornellà 
(Bicivia 7), amb continuïtat quan s'hagin executat 
les obres de construcció de la variant
 Continuïtat futura fins al Fòrum de Barcelona i fins 
a la platja de Castelldefels
 Connexió amb altres 'bicivies' metropolitanes 
 Enllaç a Sant Boi amb la Bicivia 2 (seguint el marge 
dret del riu Llobregat)
 Futura connexió amb el corredor pedalable 
mediterrani Eurovelo 8
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Sant Boi segueix transformant-se

Piscina d'estiu de la Muntanyeta
Malgrat la paralització viscuda a causa de l'emergència sanitària, la represa de 
les obres públiques a partir del mes de maig ha permès avançar en les principals 
actuacions de renovació urbana de Sant Boi durant els darrers mesos. És el cas 
de la nova piscina descoberta de la Muntanyeta, que es construeix per configurar 
un complex d'aigües per al lleure familiar. Segons les previsions, la nova piscina 
es podrà fer servir a partir de l'estiu de l'any 2021. La seva posada en marxa 
donarà resposta a una de les principals demandes de la ciutadania de Sant Boi.

Façana de Ciutat Cooperativa
També han finalitzat les obres de millora de la 'façana' de Ciutat 
Cooperativa, entre l'avinguda de Lluís Companys i la carretera de 
Sant Vicenç. S'hi ha consolidat l'estructura edificada amb un tram 
de formigó i una barana calada. Els treballs, finançats en un 50% 
per la UE mitjançant fons FEDER, han donat continuïtat a la zona 
remodelada mesos enrere entorn de la passera de FGC.

Lateral de la ronda
Al lateral de la ronda de Sant Ramon ha finalitzat 
l'adequació d'un tram de 500 m entre el carrer 
de Baldiri Aleu i l'avinguda Onze de Setembre, 
amb una vorera nova de 3 m i carril bici de 
dues direccions. El carril bici té continuïtat, 
provisionalment, per l'avinguda de Torrelavila.  

Espais entre blocs 
Al barri de Ciutat Cooperativa, han finalitzat 
obres d'adequació i renovació de les illes 
interiors (fase D). Els treballs han millorat 
l'accessibilitat, els espais enjardinats, els 
paviments i les zones comuns. S'han finançat 
en un 50% mitjançant una subvenció 
europea dels fons FEDER.

Fibra òptica
S'ha realitzat a diferents punts de la 
ciutat l'estesa de la fibra òptica per unir 
la xarxa de semàfors de Sant Boi. Les 
obres permetran millorar la gestió del 
trànsit. S'han finançat en un 50% amb 
una subvenció europea (fons FEDER).
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“Quines expectatives 
teniu respecte a 
aquest estiu?” 
Pol. "Esperem poder estar amb la família i 
els amics, gaudir de les platges, de la piscina, 
fer el casal d'estiu, anar al càmping com cada 
any. Gaudir de totes les coses que ens dona 
l'estiu, menjar gelats, fer algun deure i llegir 
un bon llibre dels futbolíssims."

Judit. "Serà molt diferent i moltes coses no es 
podran fer, però espero que com a mínim ens 
ho puguem passar bé amb amics i a la platja. 
També espero que no hi hagi rebrot."

Pau G. "Que ens puguem divertir, però amb 
les mesures de seguretat necessàries perquè 
aquesta situació no es repeteixi."

aroa. "Aquest estiu espero que no sigui 
molt diferent dels anteriors. Necessito festa, 
piscines i amics."

alba S. "Hem de ser positius i pensar que 
tots recordarem aquest estiu perquè és molt 
diferent dels altres."

lucía. "Espero un estiu diferent però també 
molt ple d'experiències noves amb els meus 
amics. Segur que un estiu inoblidable."

Marta lucía P. "Espero que la gent respecti 
les mesures de seguretat i que tothom pugui 
tornar a treballar amb normalitat."

"Què heu fet durant 
aquests mesos de 
confinament?"
iker. "Durant l'estat d'alarma, hem seguit 
amb el nostre treball de consellers, fent 
reunions cada mes. També ha estat activa la 
comissió influencer, per parlar del blog i de les 
xarxes socials. A l'abril ens vam reunir amb 
l'alcaldessa; volia saber com ens sentíem." 

avril J.  "Jo he ballat, he cantat, he provat 
coses noves, he rigut i m'ho he passat molt bé."

brian. "Me ha servido para interactuar más 
con los amigos y familiares, aunque sea por 
videollamada. También me ha servido para 
tener cosas nuevas para hacer en el futuro."

lúa a. "He fet: els deures de l’escola, 
ajudar en les tasques de la llar, jugar amb la 
meva germana, dibuixar... També he parlat 
per  videotrucada amb companys, amics i 
familiars. He fet activitats que abans no tenia 
temps de fer-les, com ara els jocs en família."

aintzane. "He intentat aprofitar el temps, 
fent deures i provant coses noves."

laia c. "He aprofitat per fer treballs manuals 
i passar més temps amb la família. He après 
a tocar la guitarra, cosa que tenia pendent fa 
temps. Amb l'ajuda de la mare, he après els 
països i capitals del món."

dani c. "El 90% del temps me l'he passat fent 
deures. Espero que tot torni a la normalitat".

“Per què és  
important que el CLIA 
continuï actiu?” 
Júlia.  "Perquè moltíssimes vegades als 
adolescents no se'ns té en compte. Segons 
els adults som massa joves per decidir però 
tampoc ens agraden les coses d'infants.  
Cal representar aquesta franja."

SerGi M. "Podem donar a conèixer formes de 
passar millor aquests moments i seguir amb 
els projectes que teníem pendents. Hem de 
continuar, ens hem de sentir útils i parlar en 
nom de tots els nens i nenes de Sant Boi."

anna. "Si no, ¿quién hará algo por los 
adolescentes? Somos su voz."

Mael t. "Hemos de ayudar con nuestra 
creatividad a realizar proyectos solidarios y 
beneficiosos para toda nuestra comunidad."

Marta. "Si hem pogut seguir fent coses des 
del CLA en confinament, amb més raó hem de 
seguir després, quan puguem trobar-nos per 
fer encara més coses."

Paula c. "Hem de fer el nostre treball per 
millorar Sant Boi i ajudar qualsevol nen o 
nena que ho necessiti. I hem d’aprofitar la 
capacitat que tenim de fer arribar tant els 
problemes com les possibles solucions."

inéS M. "Perquè és una eina molt eficaç per 
transmetre les informacions de la nostra 
ciutat als infants i, alhora,, transmetre les 
nostres preocupacions a l'Administració."

“Si durant el confinament hem 
pogut seguir fent coses, més en 
farem quan ens retrobem”

El Consell Local d'Infància i Adolescència (CLIA) de Sant Boi està format per 73 representants que s'han escollit democràtica-
ment als centres educatius i les entitats socioeducatives i de lleure. Durant dos anys, infants i adolescents viuen l'experiència 
d'aportar idees, construir projectes i millorar iniciatives per a les persones de la seva edat. Durant el temps de confinament, 
han treballat virtualment. A la darrera trobada abans de les vacances, Viure Sant Boi els va plantejar aquestes preguntes.

bit.ly/bustia_clia
Instagram: @santboicla
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Dotze joves artistes de Sant Boi han parti-
cipat en una interessant proposta d'art urbà 
vinculada amb les necessitats generades 
per la 'nova normalitat'. 

Un cop va finalitzar l'etapa de confina-
ment, l'Ajuntament va encarregar a aquest 
grup de joves la realització d'intervencions 
artístiques que servissin per indicar a di-
ferents indrets de Sant Boi la distància de 
seguretat d'1,5 m entre les persones, una 
important mesura preventiva davant la CO-
VID-19 que comporta una forma diferent 
de desplaçar-nos quan anem a peu per la 
ciutat. Els resultats ja han quedat reflec-
tits a dotze places i espais públics de la 
ciutat, on podem veure, per exemple, una 
pista d'atletisme que ha d'adaptar-se a les 
distàncies de seguretat o escenes protago-
nitzades per flors referides a les diferents 
etapes del confinament. 

El grup d'artistes està format David Mes-
trich, Alejandro Mengual, Andrea Linares, 
Adrià Alberich, Marta Pagès, Dani Fernán-
dez, Maria Palomo, Natalia Vázquez, Olga 
Alfonso, José María Huertas, Edgar Ajenjo i 
Hugo Sepúlveda, mentre que Nien Boots ha 
estat la coordinadora del projecte. 

Des de fa tres anys, aquest grup col·labora 
amb els serveis de Joventut de l'Ajuntament 
i amb Can Castells Centre d'Art en inter-
canvis de joves artistes europeus (dintre 
del projecte Art Taboo). També participen 
en altres iniciatives artístiques que es duen 
a terme a partir d'un treball socioeducatiu 
que els forma en valors, en la reflexió i el 
sentit crític, de manera que puguin esdeve-
nir un altaveu per a altres persones de la 
seva edat per mitjà de l'art urbà. 

Formació, reflexió i joc
Entre les accions formatives en què han 
pres part hi ha hagut un curs sobre recursos 
tècnics i creatius amb el cal·lígraf santboià 
Iván Castro i un altre sobre documentació 
de projectes creatius amb PuroFake. 

Per fer un pas més enllà en el projecte, 
es va contactar amb un filòsof, publicista i 
especialista en comunicació, que va ajudar a 
incorporar als dissenys de les intervencions 

conceptes per convidar a la reflexió a partir 
de les sensacions ocasionades per la pandè-
mia. Alguns missatges que han quedat plas-
mats a les obres són: 'Un metre més, una 
vida més', 'Caerse es normal, inventa nuevas 
formas de levantarte' o 'La mascareta no és 
un problema, aprèn a somriure amb els ulls'

Els treballs d'aquest projecte incorpo-
ren també una dimensió lúdica, que ja té 
com a conseqüència pràctica la presèn-
cia d'infants saltant al voltant en algunes 
places, per exemple, o jugant amb els dis-
senys. Les places tenen ara colors, jocs i 
frases que conviden a la reflexió i que, en 
l'espai públic on transcorren les nostres vi-
des, connecten l'art amb la realitat genera-
da per la COVID-19 n

12 joves de la ciutat fan intervencions d'art urbà 
a 12 places per indicar la distància social

Els treballs que 
s'han plasmat 
a diferents 
indrets 
de l'espai 
públic (com 
el parc de la 
Muntanyeta o 
la pl. Cristòfor 
Rebull i 
Capdevila)  
són fruit d'un 
procés de creació
artística i reflexió 
a partir d'un 
encàrrec de 
l'Ajuntament. 
L'objectiu era 
convidar la 
ciutadania a 
mantenir la 
distància social 
com a mesura de 
prevenció

Les ubicacions de les 12 obres
 Rotonda Frederic Montpou/camí Vell de la Colònia
 Rambla de R. Casanova / plaça de l'Ajuntament.
 Bonaventura Calopa (davant de l'Institut Ítaca)
 Passeig del carrer de la Joventut.
 Plaça de la Generalitat.
 Plaça de Teresa Valls i Diví.
 Plaça de Cristòfor Rebull i Capdevila
 La Farola (av. Onze de Setembre)
 Plaça de la Bóbila
 Entorn de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 Plaça del Mercat Vell
 Plaça de Mercè Rodoreda
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Des de principis de juliol, Sant Boi ha gaudit de Viu l'Estiu 2020, una progra-
mació cultural per als caps de setmana del temps de vacances que ha donat 
suport a la reactivació del sector cultural local i ha ajudat a restaurar la salut 
emocional de la ciutadania després de mesos de confinament. Als diferents ba-
rris s'ha pogut gaudir d'activitats protagonitzades sobretot per artistes locals. 
També han estat majoritàriament empreses de Sant Boi les que s'han ocupat 
dels aspectes tècnics. La programació es va interrompre un cap de setmana 
per les mesures restrictives adoptades per la Generalitat a 13 municipis me-
tropolitans. Però l'alcaldessa, Lluïsa Moret, va reclamar per carta la represa de 
les activitats culturals, atès que en tot moment s'han dut a terme de manera 
controlada i respectant els protocols de seguretat. La petició va rebre una res-
posta favorable i les activitats es van poder reprendre. A l'agost, tots els caps 
de setmana hi haurà sessions amb dj's a l'Espai CanTo (jardins de Can Torrents).

Sessions amb DJ's 
Espai CanTo (jardins de Can Torrents) / 20 h

Divendres 7 d’agost. Sessió Dj amb Jessy   
Jessy Dj, la filla del fotògraf Antonio Benítez, ha mamat música i 
concerts des del bressol i ve a l’espai CanTo a demostrar tot allò que li 
agrada fent-nos-ho passar d’allò més bé! 
 
Dissabte 8 d’agost. Sessió Dj amb Aitor Bts 
Aitor BTS, membre del col.lectiu Sant Boi No Stars DJ’s, ens proposa un 
viatge per les diferents etapes de la música afroamericana amb gèneres 
com el jazz, el soul i funk. 
 
Divendres 14 d’agost. Sessió Dj amb Yoda   
Yoda és el responsable de posar música als esdeveniments del Llobregat 
Slam Poetry. El seu repertori va des del blues fins als covers i versions 
més sorprenents 
 
Dissabte 15 d’agost. Sessió Dj amb La Marquesa 
La Marquesa ens portarà una selecció musical molt eclèctica de cançons 
que li agrada escoltar. 
 
Divendres 21 d’agost. Sessió Dj amb Cristina Brown 
Del col·lectiu Sant Boi No-Star Dj, Cristina és ja una veterana en les 
punxades a Sant Boi. Sempre amb cançons boniques, segur que farà una 
selecció de temes per passar un gran divendres d'estiu. 
 
Dissabte 22 d’agost. Sessió Dj amb Anti Lo-Fest  
Després de més de 20 anys entre ràdios, entrevistes i fanzins, ha 
preparat un seguit de cançons amb molta cura per ambientar un espai 
tan especial com CanTo i que serveixi de banda sonora per al vespre, 
optant pels mitjos temps i les cançons "tristebonitas" en què sempre hi 
ha una petita escletxa de llum. 
 
Divendres 28 d’agost. Sessió Dj amb Danny Boy  
Del Col·lectiu Sant Boi No-Star DJ's i bateria de diferents bandes 
santboianes, ens portarà el rock dels anys 60 i 70 amb una mica 
d'incorporació als anys 80. Aquesta és la seva passió. 
 
Dissabte 29 d’agost. Sessió Dj amb Curuxa  
Asturiana establerta a Sant Boi, melòmana i sinestèsica de naixement. 
Amant de l'indie, el post punksynth-pop i tot el que faci moure 
elegantment els malucs.

+informació: agendasb.info i Instagram @culturasantboi   
Horari Espai CanTo (de dijous a diumenge, de 19 a 23h)

Viu l'Estiu AGOST
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Sant Boi, Viu l'Estiu 2020
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La Fira de la Puríssima saludable i sostenible, l'Oficina d'Atenció a 
l'Empresa i el Comerç (OAE), una metodologia contra l'assetjament esco-
lar (bullying) i les propostes artístiques Laboratori d'Art Comunitari (LAC) i 
Barri Antic Art Urbà (BAAU) són els cinc projectes de l'Ajuntament de Sant 
Boi que el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals ha inclòs al seu 
catàleg d'experiències municipals innovadores. Són ja 17 les iniciatives 
santboianes que en formen part. 

El Banc de Bones Pràctiques identifica i difon experiències innovadores 
de govern i gestió municipal que destaquen per ser innovadores i de qua-
litat i que poden servir com a referents per a altres municipis. La Fede-
ració de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis 
autonòmics i locals impulsen aquesta iniciativa. 

5 projectes de la ciutat s'incorporen al  
Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals

bbp.cat

Fira de la Puríssima saludable i sostenible
La Fira és la principal cita del calendari festiu a Sant Boi. Un dels 
esdeveniments populars més antics de Catalunya que ha sabut 
adaptar-se als nous temps. Els darrers anys, ha apostat per difondre 
el compromís estratègic de la ciutat amb la lluita contra el canvi cli-
màtic, la salut i la mobilitat sostenible. Aquesta nova orientació l'ha 
portat a obtenir el Premi a la Innovació Firal 2019. (Bona pràctica)

Oficina d'atenció a l'empresa i el comerç
L'Ajuntament ha posat en marxa aquest servei per centralitzar 
l'atenció i l'assessorament a les empreses i els comerços de Sant 
Boi, tant presencialment com electrònicament. L'OAE facilita 
l'obertura de nous negocis a la ciutat i ajuda a consolidar els exis-
tents. Aquesta oficina és un bon exemple del camí iniciat cap a un 
model d'administració més àgil. (Bona pràctica)

Aules immunològiques davant el bullying
Sant Boi ha apostat per la metodologia de la irrupció restaurativa 
per abordar el bullying als centres educatius. Aquesta forma de tre-
ballar combina accions immunològiques (com tallers educatius a 
les aules) amb accions quirúrgiques per tractar casos concrets. Els 
resultats són molt satisfactoris (Bona pràctica)

Laboratori d'Art Comunitari (LAC)
Aquest projecte impulsat per Can Castells Centre d'Art (CCCA) des-
envolupa processos creatius amb diversos col·lectius per ajudar a 
trencar estigmes. Hi participen escoles i instituts, persones amb 
diversitat funcional, gent gran, pacients d'hospitals de salut mental 
o dones immigrants, juntament amb artistes locals. L'art contempo-
rani no és només per a intel·lectuals. (Bona pràctica)

Barri Antic Art Urbà (BAAU)
Una original iniciativa artística per embellir el nucli històric amb 
intervencions de 8 artistes que hi viuen. Tot plegat, després d'un 
procés participació veïnal. Un projecte que aspira a reforçar la iden-
titat col·lectiva i expressar la personalitat del barri convertint-lo en 
un entorn més viu i atractiu per a veïnat, visitants i activitat comer-
cial. Algunes de les obres ja són una realitat. (Pràctica significativa)

1/

2/

3/

4/

5/
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Durant els mesos de més calor, és habitual 
que a les ciutats augmenti la incidència de 
les plagues, afavorides per les altes tempe-
ratures. A Sant Boi, l'Ajuntament intensifica 
cada any en aquesta època les actuacions 
que du a terme al llarg de l'any per contro-
lar la presència a la via pública d'insectes i 
rosegadors. Enguany, la campanya intensi-
va va començar a finals del mes de maig.

Els tractaments s'apliquen a la xarxa de 
clavegueram de tots els barris de la ciutat. 
Així i tot, per reduir la proliferació de pane-
roles, mosquits o rosegadors és de gran im-
portància la col·laboració de la ciutadania, 
en especial amb l'objectiu de poder localit-
zar el focus de cada plaga.

Plagues a l'espai públic
En cas d'observar una plaga a l'espai pú-
blic, podeu comunicar-ho a l'Ajuntament 
mitjançant la bústia de suggeriments 
T'Escoltem (santboi.cat/plagues); un cop 
enviat l'avís, els serveis de control de pla-
gues passen pel lloc indicat en el termini 

màxim d'una setmana. Durant aquest mes 
d'agost, també s'ha habilitat el telèfon 93 
654 89 50 perquè s'hi puguin notificar pos-
sibles incidències. 

Com a novetat, enguany els tractaments 
aplicats al clavegueram per als rosegadors 
es complementen amb una prova pilot que 
es realitza col·locant un dispositiu tram-
pa a algunes papereres. L'objectiu del nou 
sistema és controlar la presència creixent 
d'aquest tipus d'animals als parterres.

Plagues a casa
Pel que fa a les plagues a l'interior dels ha-
bitatges, la responsabilitat de controlar-les 
correspon a les persones particulars. En cas 
necessari, cal contactar amb una empresa 
especialitzada. 

Una etiqueta de color groc identifica les tapes del claveguram on s'apliquen tractaments contra les plagues

Les actuacions de control de plagues 
s'intensifiquen durant l'estiu

Què fer per evitar 
la proliferació del 
mosquit tigre...?
Amb l'arribada del bon temps, la 
presència del mosquit tigre també 
augmenta de manera evident. El 2020, 
la incidència d'aquesta plaga a Sant Boi 
i l'entorn durant el mes de juliol ha estat 
més baixa que altres anys, però no es 
pot descartar un increment durant les 
pròximes setmanes. 

Per prevenir la proliferació del 
mosquit tigre, cal recordar que aquest 
insecte pon els ous en llocs exteriors on 
hi ha aigua acumulada i se sol amagar 
en zones amb ombra i vegetació.  
Per això, 
cal vigilar 
especialment 
als jardins, les 
terrasses, els 
balcons i els 
patis, per evitar 
que els sigui 
fàcil pondre els 
ous. 

Cendrers, 
galledes, 
testos, bidons, 
piscines buides, 
conductes 
de drenatge, 
desguassos i 
forats als troncs 
dels arbres són 
alguns dels llocs 
on cal extremar 
la vigilància.

Actuacions recomanades
-Buidar els recipients dos o tres cops  
per setmana, posar-los cap avall o  
foradar-los. Guardar-los si no s'usen
-Posar teles mosquiteres als bidons
-Instal·lar sistemes de filtratge i cloració 
a les basses i piscines o introduïr-hi 
peixos
-Evitar acumulacions d’aigua en zones 
de drenatge o desnivells del terra.
-Tapar els forats dels troncs dels arbres

Mesures 
preventives 
a la llar:
-Reparar 
canonades
-Tapar  
esquerdes  
i forats
-Protegir els 
desguassos, les 
juntes de portes i 
les finestres amb 
reixetes, burletes o 
mosquiteres
-Evitar que 
s'acumuli aigua 
-Buidar els 
recipients cada  
tres dies

Tel. 93 654 89 50 
(de 9 a 14 h)

santboi.cat/plagues
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DVivim moments complicats, que ens obliguen 
donar el millor de nosaltres mateixes per con-
tribuir a poder superar les ferides individuals, 
socials i econòmiques obertes. I cal que ho 
fem de manera col·laborativa.

ERC hi vol contribuir, per això va ser la pri-
mera a reclamar una taula de ciutat per valo-
rar la situació, i des de la discreció ha treballat 
per impulsar-la i contribuït a definir-la. Defen-
sant-hi una participació plural i representativa; 
la transparència i el rendiment de comptes 
vers la ciutadania i el caràcter vinculant dels 
resultats.

El Reactivem Sant Boi. Pacte de ciutat per un 
nou impuls social i econòmic, consolida la de-
finició de l’espai que vam reclamar. Ara, queda 
constituir el grup motor que vetlli per dinamit-
zar-lo, definir i guiar el treball participatiu pre-
vist -comissions sectorials per entitats i agents 
que s’hi adhereixin i un espai web per la ciuta-
dania que hi participi a títol individual- i redac-
tar el document de conclusions que es durà a 
Ple al final del procés per ser ratificat.

Des d’ERC ens vam comprometre a treballar 
per arribar a acords. Així ho hem fet. I conti-
nuarem treballant perquè el resultat del pacte 
siguin propostes treballades des del consens 
i perquè es portin a terme, tinguin calendari 
i pressupost assignats i permetin que perso-
nes, empreses i negocis de la ciutat puguin re-
fer els seus projectes vitals i avançar.

Comptem amb tu. Adhereix-t’hi i ajuda’ns a 
definir el Sant Boi del demà!!! 

N Som-hi! Definim 
conjuntament el Sant Boi 
de demà

E n el pleno de mulio el gobierno municipal pre-
sentó una propuesta para la creación de un Pac-
to de Ciudad para hacer frente a la crisis social 
y económica que estamos viviendo, que se pre-
vé duradera. Nuestro grupo de Ciutadans en el 
Ayuntamiento ha dado apoyo a todas las medi-
das adoptadas por el gobierno y lo hemos hecho 
también con este Pacto de Ciudad. Lo hacemos 
por responsabilidad con la ciudadanía, que espe-
ra de los grupos sintonía entre todas las opcio-
nes políticas para hacer frente común a los pro-
blemas derivados de la pandemia, que no cede.

Dicho esto, y lo hemos venido repitiendo en 
cada intervención, informamos a la ciudadanía 
santboiana que nuestro apoyo ha ido acompaña-
do también de propuestas para ampliar las que 
presentaba el gobierno. Propuestas para ayudar 
a autónomos y pequeños empresarios que han 
sido rechazadas, tal y como pudisteis leer en el 
boletín informativo que hemos enviado a cada 
domicilio y comercio. 

En el desarrollo del citado Pacto de Ciudad, 
insistiremos proponiendo medidas, como ya ha 
hecho en el Congreso nuestra presidenta Inés 
Arrimadas. Seremos muy exigentes con la con-
sideración de dichas propuestas, porque el go-
bierno municipal de PSC–En Comú SB no puede 
pretender pedir a la oposición apoyo incondicio-
nal, no atender sus iniciativas y alardear solo de 
su propia gestión, claramente insuficiente. Sant 
Boi merece una oposición al gobierno que no 
caiga en la complicidad y la pereza, y el propio 
gobierno necesita supervisión para abandonar 
su ensimismamiento después de 40 años de nula 
alternancia política en la ciudad. 

¡Que paséis el mejor verano posible!

N Lealtad sí,  
oposición también

D

José Ángel Carcelén
regidor

N Un pacto para las personas 
y para Sant Boi

 esde el primer día de esta pandemia, hemos ido 
implementando actuaciones para hacerle frente. Me-
didas para paliar sus consecuencias en trabajadores, 
autónomos, pequeñas empresas o comercios -como 
la Targeta Reactivem- y medidas para frenar la expan-
sión del virus. La última, la creación de un equipo de 
14 agentes jóvenes de salud, que velarán por el respe-
to de las instrucciones sanitarias entre la población 
más joven. Es nuestra obligación como equipo de go-
bierno actuar, y así seguiremos haciéndolo.

Pero es evidente que sólo con la acción del gobier-
no municipal, o la del consistorio en su conjunto, no 
vamos a poder salir de ésta. Por eso hemos ido tejien-
do, mientras tanto, las bases de un pacto de ciudad 
que sea capaz de poner a trabajar juntos al conjunto 
de agentes económicos y sociales de Sant Boi. De ahí 
surge este Pacto de ciudad que aprobamos por una-
nimidad en el pasado pleno municipal. 

Un pacto que se centrará en combatir conjunta-
mente las consecuencias sociales y económicas de 
la pandemia desde una perspectiva innovadora. El 
primer paso será la constitución de un grupo motor, 
con representantes de las fuerzas políticas, agentes 
sociales y del ámbito sanitario, asociaciones empre-
sariales y de comercio, sindicatos mayoritarios y 
centros de conocimiento, con el apoyo de personas 
expertas. Su reto será hacer que este pacto sea útil 
para las personas y para la ciudad. Para eso utilizare-
mos la metodología de las agendas compartidas, que 
no es otra cosa que diseñar respuestas colectivas e 
innovadoras a retos complejos como el actual. Desde 
un liderazgo compartido y transformador.

Con este pacto damos un paso más en una nueva 
manera de hacer política y de innovar en la gestión 
pública. Porque para nosotros lo más importante son 
las personas, sus necesidades reales y Sant Boi.

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

facebook.com/esquerra.santboi

Rosa Mur
regidora

Lluís Tejedor
regidor

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

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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D urant aquests mesos, s'ha posat de mani-
fest la importància que té la salut a les nos-
tres vides, però també, la fragilitat del nostre 
sistema sanitari.

No hi ha cap mena de dubte que el Sistema 
Públic de Salut és un pilar fonamental de la 
nostra societat, així ho valora tothom, ciuta-
dania i representants polítics. Però el cert, és 
que a Catalunya, per exemple, la inversió en 
Atenció Primària ha caigut un 24% en els úl-
tims 10 anys i evidentment això ha estat una 
decisió política dels partits que han estat al 
capdavant del govern (Convergència i ERC). 
Necessitem un compromís real que es tradu-
eixi en una dotació econòmica que apuntali 
aquest servei tan important i essencial per al 
benestar de les persones.

Actualment, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya manté tancats més 
de 400 centres d'atenció primària. El pretext 
que s'ha fet servir és que és una mesura ne-
cessària per fer front d'una manera més efec-
tiva a la COVID-19. La realitat és que aquest 
fet no està donant resposta ni a la COVID-19, 
ni tampoc està atenent la multiplicitat de ne-
cessitats sanitàries de la ciutadania, generant 
efectes negatius en la salut de tothom.

Des de Catalunya en Comú vam presentar 
una moció al Parlament de Catalunya que va 
ser aprovada per una àmplia majoria. Espe-
rem que aquests compromisos de millora del 
sistema sanitari no quedin en paper mullat. 
Els professionals, que s'han deixat la pell fent 
front a la pandèmia, i la ciutadania mereixen 
que les administracions garanteixin una aten-
ció sanitària universal i de proximitat.

N La importància  
de la Sanitat

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

Daniel Martínez
regidor

U  n dels temes d'aquest estiu és el de les dar-
reres -per ara- informacions sobre les suposa-
des comissions cobrades pel ex-rei Joan Carles 
I, amb aquestes notícies es barregen altres 
qüestions que podrien denominar "d'alcova" 
a partir de les converses de la sra. Corina amb 
el comissari Villarejo, es diria que més que pels 
temes d'aquestes converses per qui és una de 
les protagonistes de les mateixes.

El tema no es queda en una possible corrup-
ció i unes intimitats de la vida d'algú, va més 
enllà i es converteix en una mostra del que 
no ha de ser símbol i representació de ningú 
i sembla massa un recordatori de l'antic "dret 
de pernada", tant en un sentit literal com en un 
altre metafòric.

Ens preguntem si és de rebut que la més alta 
representació de l'Estat estigui per dret de nai-
xement reservada a l'ús i abús d'una família. 
Encara més quan això deriva d'una imposició 
d'un dictador -recollida en l'anomenada "Ley 
de Sucesión", una de les considerades "lleis 
fonamentals del règim"- i no pas d'una elecció 
popular.

N Comissions, xafarderies  
i prestigi

Jorge Romero
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi 
facebook.com/PodemSantBoi | santboi@euia.cat | twitter:  

@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

  E      n época de crisis y pandemia, -se ahorra com-
prando productos de marca blanca-, los hay y 
buenos. Medidas así, las toman ya nuestros 
vecinos: con una policía local común, Cornellá, 
S. Joan, Esplugas por eficacia; S. Boi se lo pien-
sa… BCN unifica con los Mossos las denuncias 
telemáticas y ganan tiempo. Recuerdo en esta 
línea la opinión del Sr. Samsó hoy gerente en el 
Ayto. de BCN.

Habrá  que ahorrar e improvisar con la pande-
mia del virus mutante. El 50% del IMV es recha-
zado y el colapso de los ERTES presupone un 
aumento del paro ( 25% ) con estado de nece-
sidad y delito; las cifras de Interior confirmarán 
a los expertos; preparemos a nuestros policías 
para ello.

El heraldista Fluviá diseñó escudos y bande-
ras de Aytos ; es secundario hoy, que nuestros 
policías, lleven logo con campanas o colorines; 
lo importante será la óptima colaboración poli-
cial. Facilitemos la unión, la visión metropolita-
na. Veo colas en Tributos por no haber cajero 
Caixabank como en Cornellá para aligerar la 
burocracia.

El trabajo y enseñanza telemática en S. Boi 
presentan graves deficiencias, no somos Esto-
nia, ni tan siquiera Vigo en cabeza de la FEMP, 
a mejorar.

Sé que hay reuniones de vecinos de la Sra. 
Llosas, la de la   -1,5 ha de oro por 2,8 M-; desean 
ser expropiados como ella.

Las ayudas UE serán condicionadas: No lo 
serán -los Kw verdes-; ¿el terreno baldío, 35 ha 
del Pla d’en Mas, nos vale para Placas solares y 
los 120 ha de bosque municipal,  nos valen para 
molinos de viento…? No lo retrasemos.

N Marca blanca

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita
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Compensació dels títols 

L'ATM ha posat en marxa la compensació dels 
títols de transport (targetes de viatge) que no 
es van poder utilitzar durant el confinament. Si 
s'havia estrenat el títol abans del 14 de març, 
es poden recuperar els viatges. Hi ha temps 
fins al 31 de desembre de 2020. 
Per saber com fer-ho: compensacions.atm.cat
 
UNED: matrícula oberta 

Fins al 22 d'octubre està oberta la matrícula 
de la UNED Sant Boi dels graus de Pedagogia, 
Educació Social i Psicologia, el CUID d'Anglès i 
els cursos d'accés per a majors de 25 i 45 anys. 
A partir de l'1 de setembre també es podrà 
fer la matrícula per a les classes de la UNED 
Sènior (places limitades) 
Informació: Edifici L'Olivera (pl. Montserrat 
Roig, 1, tel. 93 654 53 33
 

Estiu'20

App de Natura Local 
L'aplicació per al mòbil Natura Local permet 
conèixer l'anella Verda de Sant Boi, descobrir 
rutes de senderisme i saber-ne més sobre el 
privilegiat entorn natural que envolta la nostra 
ciutat, a més de l'àmplia oferta de sortides de 
natura per altres punts del territori català. 
Informació: Natura Local està disponible per a 
Android i Apple
 

Bar de l'ermita 
Des del dia 1 fins al 24 d'agost, l'horari 
d'obertura del bar de l'ermita de Sant Ramon 
és el següent: 
-De dimarts a divendres, de 19 a 21 h 
-Dissabtes, de 8.30 a 13 h i de 19 a 20 h 
-Diumenges, de 8.30 a 13 h
 

Gaudir del parc agrari 
El Parc Agrari del Baix Llobregat és una àrea 
especialitzada en producció agrícola, un espai de 
feina diària.  Però també és un entorn de vida i salut 
per gaudir del passeig i la natura tenint en compte 
un seguit de condicions. 
Per passejar o córrer: respecteu els senyals i el 
distanciament social i doneu preferència als vehicles 
agrícoles. Amb bici: doneu preferència als vehicles 
agrícoles, porteu casc i elements reflectants i no 
utilitzeu auriculars. En grup, poseu-vos en filera per 
facilitar els avançaments.
 

L'eix cívic i comercial, obert a la circulació tot l'agost. Els carrers de Lluís Pascual Roca i Francesc 
Macià estaran oberts a la circulació de vehicles durant tot el mes d'agost i les línies d'autobús que passen per la zona hi faran 
el recorregut habitual. Des del dia 8 de maig, aquest eix cívic i comercial de la ciutat es tallava a la circulació de vehicles tots 
els divendres i dissabtes, amb l'objectiu de facilitar la circulació a peu i el manteniment de la distància social arran de les noves 
necessitats generades per la COVID-19. El tall de circulació no es durà a terme durant l'agost, tot i que tornarà a efectuar-se a 
partir de setembre per seguir facilitant una mobilitat responsable a l'espai públic.

Formació ocupacional
Al setembre començarà un curs 
gratuït per obtenir el Certificat de 
professionalitat nivell 3 d'Organització 
i gestió de magatzems. La formació 
s'adreça, fonamentalment, a persones 
aturades i inscrites a l'Oficina de Treball 
de la Generalitat (OTG).
Inscripció: bit.ly/cursgestiomagatzems 
 
Tributs municipals
L'oficina de l'Organisme de Gestió 
Tributària de Sant Boi ja atén 
presencialment. Fins al 28 d'agost està 
oberta dilluns, dimecres i divendres. 
Enguany el calendari de cobrament dels 
impostos municipals ha estat modificat 
a causa de l'emergència sanitària. Per 
a qualsevol qüestió relacionada amb 
els tributs municipals 2020 (consulta, 
pagament o domiciliació) també es pot 
consultar la pàgina web de l'ORGT de la 
Diputació de Barcelona.
Oficina de Sant Boi: Edifici El Núria  
(pl. Ajuntament, 20)
Informació general: orgtn.diba.cat/ca. 
Calendari fiscal 2020 de Sant Boi:  
orgtn.diba.cat/ca (seleccioneu Sant Boi de 
Llobregat).

Subvencions a l'esport
A causa de la crisi  sanitària del 
coronavirus, la Direcció General de 
l'Esport de la Generalitat de Catalunya ha 
obert una convocatòria de subvencions 
per donar suport a iniciatives d'entitats 
públiques i privades sense ànim de lucre 
que tinguin un impacte significatiu en el 
món de l'esport català. L'import mínim a 
sol·licitar és 3.000 euros.
Informació: bit.ly/subvencions_esport.

Tauler

Tauler 
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Millorar professionalment  

Aquesta pròxima tardor l'Ajuntament 
continuarà oferint cursos en línia adreçats a 
les persones joves de la ciutat que vulguin 
millorar les seves competències professionals. 
Els cursos oferts són Vetllador/a (Del 21 de set. 
al 20 nov. Joves de 18 a 30 anys), Monitor/a 
d'activitats de lleure infantil i juvenil  (Del 
21 set. al 20 des. Joves de 18 a 30 anys) i 
Dinamitzador/a juvenil de salut (Del 6 al 29 
oct. Joves de 16 a 25 anys)  
Inscripció: del 7 al 17 de setembre. 
Informació: joventutsantboi.cat, SIJ El 
Punt (Can Massallera), tel. 93 6529843 
(de dilluns a dijous., de 10 a 14 h).
 

Estiu'20
Salut, a Instagram  

El Punt Jove de Salut de Sant Boi ha estrenat 
un perfil a Instagram. Es tracta d'un nou canal 
d'assessorament sobre salut i sexualitat adreçat  
a santboians i santboianes de 16 a 35 anys. 
Seguiu el perfil: @puntjovesalutsb 
Informació: joventutsantboi.cat
 

Un carnet amb avantatges   
El carnet SB Jove dona dret a descomptes i 
avantatges a les persones joves de Sant Boi. 
Sol·licitar-lo és molt fàcil. Si teniu entre 16 i 30 
anys, només cal que ompliu un formulari al web 
municipal i l'activeu tot enviant un e-mail amb 
el nom, els cognoms i el DNI. A continuació 
rebreu un codi QR per descarregar el carnet en 
el vostre dispositiu mòbil.  
Formulari i adreça e-mail: santboi.cat/
carnetsbjove i elpunt@santboi.cat

 
Talent jove de Sant Boi 

Totes les persones joves, entre 16 i 35 anys, 
de Sant Boi interessades en l’art i el món de 
la cultura estan convidades a fer propostes i 
aportar idees i suggeriments de cara a millorar 
i actualitzar la pròxima edició del Mercat 
d'Art Jove de Sant Boi, en el marc de la Fira 
de la Puríssima. En aquest procés participatiu 
l'objectiu és que els joves de la nostra ciutat, 
que tenen interessos o inquietuds artístiques, 
hi diguin la seva. 
Per fer aportacions: participa.santboi.cat/
processes/martjove20
 

Del 4 de setembre al 2 d'octubre l’Ajuntament obrirà una nova convocatòria de 
beques per a joves per promoure i facilitar els processos d’emancipació i ga-
rantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre la població juvenil. Per 
demanar una beca, cal tenir entre 16 i 35 anys i està empadronat a Sant Boi.
Més informació: joventutsantboi.cat, elpuntsantboi@santboi.cat i al telè-
fon 93 6529843.

 
 
 
Ajuts al lloguer 
L’Ajuntament llança una nova 
convocatòria de subvencions al lloguer 
d’habitatges que romandrà oberta del 7 
al 30 de setembre. 
Estan previstes dues línies d’ajuts. 
La primera està dedicada a 
subvencionar les despeses de la fiança 
de gestoria i altres tràmits relacionats 
amb el contracte de lloguer que ha 
d’haver-se formalitzat aquest any. 
La segona línia d’ajut és la que va 
destinada a ajudar a complementar el 
pagament de la renda de lloguer, fins a 
un màxim de 100 euros al mes. 
Aquesta nova convocatòria va adreçada 
a les persones que no hagin sol·licitat la 
subvenció que concedeix la Generalitat 
o a aquelles altres que l’han demanat 
però els ha estat denegada. 
 
Rehabilitació d'habitatges  
També del 7 al 30 de setembre 
l’Ajuntament posarà a l’abast de la 
ciutadania una nova convocatòria 
de subvencions per a la rehabilitació 
d’habitatges, tant de les zones comunes 
dels edificis com les dels habitatges. 
En aquest cas, són subvencionables les 
millores a l’habitabilitat, l’adaptació de 
l’espai per a persones amb mobilitat 
reduïda i les obres per a millorar 
l’eficiència energètica. En el cas de 
l’arranjament d’habitatges desocupats 
que es volen destinar a la borsa de 
lloguer municipal les ajudes poden 
arribar al 100% del cost. 
Per poder optar a les subvencions és 
necessari haver finalitzat les obres 
completament el dia de presentació de la 
sol·licitud. 
Informació i tràmits: santboi.cat/
tramitsdigitals, a partir del mes de 
setembre.
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