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Se plantean campañas de promoción (Dies 
Bojos, por ejemplo, es una iniciativa pione-
ra que ha conseguido unir los esfuerzos de 
varios sectores de la economía local para de-
safiar la crisis), subvenciones para la moder-
nización de negocios e incentivos para volver 
a dar nueva actividad a locales comerciales 
que se han quedado vacíos.
.

8 Innovación e ideas frescas
El Ayuntamiento considera necesario enfocar 
también hacia el ámbito del comercio su tra-
bajo de apoyo a las personas emprendedoras 
de Sant Boi. El clima de innovación y creati-
vidad generado en los últimos años median-
te, por ejemplo, la iniciativa CoBoi tiene apli-
caciones muy interesantes para la mejora del 
comercio local, formado mayoritariamente 
por empresas de pequeño tamaño. Asesorar 
y acompañar a nuevos operadores comercia-
les, motivados y con estímulos nuevos, es 
una prioridad municipal.  

9 Los mercados municipales
Los mercados son una pieza clave del co-
mercio en Sant Boi y un referente para las 

compras de alimentación de la ciudadanía. 
La apuesta històrica de Sant Boi por sus 
mercados municipales es una apuesta por 
la proximidad y por el consumo de produc-
tos frescos y saludables. Los mercados de 
la Muntanyeta y Sant Jordi se encuentran 
en el principal eje comercial del munici-
pio, y los de Torrelavila y Ciutat Coopera-
tiva (este último, no municipal) son focos 
de atracción de proximidad en sus barrios 
respectivos. La ciudad cuenta también con 
5 mercadillos al aire libre.

10 Restauración y turismo
El sector de la restauración tiene un pa-
pel relevante en la promoción exterior de 
la ciudad de Sant Boi y en la atracción de 
visitantes desde otros municipios. El Ayun-
tamiento mantiene una estrecha colabo-
ración con la asociación Degusta Sant Boi, 
formada por restaurantes locales que han 
optado por organizar acciones conjuntas 
para promocionar los valores culturales y 
medioambientales de Sant Boi como recla-
mo para su clientela. La colaboración es 
especialmente activa en los acontecimien-
tos más populares de la ciudad, como la 
Fira de la Puríssima o la Carxofada.

Comercio de proximidad
NLa actividad comercial es un motor para impulsar la economía y crear puestos de trabajo

1 Un motor económico
El comercio es uno de los principales mo-
tores económicos de Sant Boi y, también, 
uno de los sectores en los que trabajan más 
personas. El Ayuntamiento apuesta por un 
comercio local cada vez más vivo, dinámico 
y de calidad, cuya actividad contribuya de 
manera decisiva a reactivar la economía y a 
luchar contra el principal problema de la ciu-
dad: el paro. Dar un nuevo impulso al comer-
cio urbano es fundamental para el desarrollo 
de la ciudad en los próximos años.

2 Comercio de proximidad 
En las dos últimas décadas se han construido 
en el área de influencia de Sant Boi centros 
comerciales que ocupan la superficie de 47 
campos de fútbol (a menos de 20 minutos 
de distancia en coche). En este contexto, el 
Ayuntamiento de Sant Boi trabaja para dar 
apoyo al comercio local de proximidad (la 
tienda del barrio, la parada del mercado, 

el restaurante de la esquina), que es el más 
próximo a los hogares y las necesidades de 
las familias. El comercio de proximidad cum-
ple una función social y de relación entre las 
personas y es importante para la integración 
de los barrios, la movilidad (a pie y en vehí-
culo) y la cohesión de la trama urbana.

3 Plan de comercio 2020
El Ayuntamiento ha diseñado una hoja de 
ruta a cinco años vista para dar un nuevo im-
pulso al comercio local de proximidad. El Pla 
de Comerç 2020, que cuenta con el apoyo y 
el protagonismo de las asociaciones de co-
merciantes, tiene como objetivo prioritario 
posicionar a Sant Boi como un referente in-
discutible para las compras de la ciudadanía. 
Se han consensuado cuatro líneas de trabajo 
para potenciar el comercio local: mejora del 
entorno, refuerzo de las asociaciones, trami-
tación más ágil y dinamización de la oferta 
comercial.

mente en un único organismo representante 
del sector, que trabajará en colaboración con 
el Ayuntamiento por una mayor profesiona-
lización de los servicios y por un trabajo en 
red que aúne objetivos y esfuerzos.

6 Trámites más fáciles 
El Ayuntamiento tiene previsto modificar la 
estructura de sus servicios de promoción 
económica para conseguir que abrir un ne-
gocio en Sant Boi sea mucho más sencillo. 
De acuerdo con los compromisos del Pla de 
Comerç 2020, la masía Torre Figueres se con-
vertirá en una especie de “ventanilla única” 
al servicio del comercio y el emprendimiento 
comercial, que simplificará la gestión y redu-
cirá trámites burocráticos. 

7 Oferta comercial
Por último, el Pla de Comerç 2020 plantea 
dar apoyo al comercio local para mejorar e 
innovar. Se pretende apostar por ideas fres-
cas y por nuevos formatos de negocio que 
diversifiquen y enriquezcan la oferta actual. 
Se quiere también estimular la capacidad de 
adaptación del sector mediante reuniones 
periódicas, espacios de debate, actividades 
formativas e intercambio de experiencias. 

4 Un entorno más atractivo 
El Pla de Comerç 2020 propone medidas 
para crear un entorno urbano más atractivo 
para las compras, el paseo y la convivencia, 
que ayude a reforzar la oferta comercial de 
Sant Boi. La remodelación en curso del Mer-
cat de la Muntanyeta es la primera de estas 
medidas, que han sido pensadas para conso-
lidar ejes y recorridos comerciales continuos, 
más amables y accesibles en el marco de una 
‘ciudad para las personas’. Se prevén un eje 
comercial central de ciudad y polos de atrac-
ción en los barrios.

5 El papel de las asociaciones  
El segundo gran objetivo del Pla de Comerç 
2020 es consolidar el papel de las asociacio-
nes como piezas clave para atender las nece-
sidades de los comerciantes y para llevar a la 
práctica el nuevo modelo comercial de Sant 
Boi. Las dos asociaciones de comerciantes 
existentes en la actualidad (El Carrer y Sant 
Boi, una gran botiga) se fusionarán próxima-

El Pla de 
Comerç 2020 
es la hoja de ruta 
consensuada con 
las asociaciones 
para trabajar por 
un comercio vivo, 
dinámico y de 
calidad

N El comercio y la 
restauración de  
Sant Boi proporcionan 
empleo a más de  
8.000 personas

N El futuro del  
comercio local pasa por 
transformar el espacio 
urbano y apostar por  
la innovación
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“La crisis me llevó a emprender 
un negocio por mi cuenta. Laia y 
yo abrimos una barbería solo para 

hombres, pero con 
servicios de estética. 
Nuestro servicio 
de afeitado se ha 
hecho famoso. Para 
que algo rompa,  
tiene que marcar 
la diferencia. La 
nuestra es no tener 
prisa, dedicar el 
tiempo necesario a 

cada cliente. Con cariño.”  
Marta Hernández, Barber Shop

“Era fotut, quan vam començar  
el 2012. Tenia una feina molt bona fora 
de Sant Boi, però se m’havia ficat al cap 

obrir una restaurant 
aquí. Potser era una 
bogeria, però ens va 
força bé. El secret 
de l’èxit? Posar-hi 
carinyo, fer servir 
un bon producte, 
no enganyar ningú. 
Prefereixo guanyar 
una mica menys 
i estar content 

amb el que faig.” Albert Mendiola, 
restaurant Marimorena

“Llevo casi toda la vida aquí en 
el mercado. Si hablo por mí, no me 
puedo quejar, estoy muy contenta 

con las obras que se 
han hecho. Hay que 
adaptarse. Hace diez 
o quince años era 
más fácil. Ahora nos 
matamos a trabajar 
(de ocho horas, nada) 
y se han de cuidar 
mucho los detalles, 
pero repito, creo 
que no nos podemos 

quejar.” Úrsula Cano, Parada Aviram 
Úrsula (Mercat del Centre-la 
Muntanyeta)

L’Ajuntament i les associacions de comer-
ciants van consensuar a mitjan d’aquest 
any el Pla de Comerç 2020. Aquest docu-
ment assenyala les línies mestres del futur 
del comerç local i serà, per tant, el full de 
ruta de les polítiques de l’Ajuntament per 
aconseguir que el màxim nombre de perso-
nes de Sant Boi trobin atractiu fer les seves 
compres a la seva pròpia ciutat.

Les propostes del Pla de comerç 2020 
es fonamenten en un diagnòstic previ que 
analitza l’oferta comercial i els hàbits de 
compra i, a partir d’aquí, planteja línies de 
treball i actuacions de millora, especialment 
en el terreny de l’urbanisme comercial. 

Segons aquest diagnòstic, la majoria de 
la població del municipi compra els ali-
ments (sobretot, els productes frescos) a 
Sant Boi mateix, principalment als mer-
cats municipals i, en segon terme, als su-
permercats i altres comerços de barri. En 
canvi, hi ha una ‘fuita’ de clientela en la 
compra de roba, ja que moltes persones 
opten per ‘marxar’ a les grans superfícies 
comercials de l’entorn.

El Pla de Comerç 2020 planteja avançar 
cap a un mapa comercial de futur que maxi-
mitzi la capacitat d’atracció de les botigues 
de Sant Boi. Aquest mapa estaria delimitat 
per un eix principal situat, com ara, entre 
els mercats de la Muntanyeta i Sant Jordi 
(Lluís Pascual Roca-Francesc Macià) i con-
nectat amb altres dues zones de centrali-
tat comercial: el Barri Centre (a través del  
carrer de Jaume I) i el barri Marianao (seguint 
el traçat d’Eusebi Güell i un tram de la ron-
da de Sant Ramon). Les places de Catalunya 
i del Mercat de la Muntanyeta, del Mercat 
Vell, de l’Ajuntament i de la Generalitat se-
rien elements centrals d’aquest mapa. 

Es vol, a més, consolidar eixos d’atracció 
comercial amb funcions diferenciades a la 
resta dels barris de Sant Boi (Ciutat Coo-
perativa i Molí Nou, Casablanca-Torrelavila, 
sud de Vinyets i Molí Vell...).

Millora de l’entorn urbà
Per anar en aquesta direcció, es proposen 
diferents línies de treball. La més impor-
tant és la intervenció urbanística en zones 

Ajuntament i comerciants perfilen 
el futur del comerç de la ciutat

El Pla de Comerç 
2020 preveu 
millores al Mercat 
de la Muntanyeta 
(en curs), al carrer 
Lluís Pascual 
Roca i a la plaça 
Generalitat  
(en projecte) 

i carrers de la ciutat per crear recorreguts 
comercials continus, agradables per al 
passeig, ben il·luminats i més accessibles, 
que millorin la connexió entre els barris, 
ajudin a pacificar el trànsit i amb una nova 
distribució de les places d’aparcament. 
A més de la remodelació iniciada aquest 
estiu al Mercat de la Muntanyeta, 
l’Ajuntament prepara en l’actualitat pròxi-
mes intervencions per fases al carrer de 
Lluís Pascual Roca, a la plaça de la Gene-
ralitat i als seus respectius entorns.

Tràmits, associacions, innovació
El Pla de Comerç 2020 també planteja 
avançar cap a una ‘finestreta única’ de ser-
veis municipals que facilitarien els tràmits 
a l’hora d’obrir una botiga; reforçar el paper 
de les associacions de comerciants i el tre-
ball conjunt entre el sector privat i el sector 
públic per dur a la pràctica les millores pre-
vistes i treballar per modernitzar l’oferta 
comercial mitjançant plans de dinamització 
i innovació, ajudes econòmiques i espais de 
coneixement, relació i reflexió n

Objectius
Pla Comerç 2020

Entorn urbà
¬ Aconseguir un entorn 
urbà atractiu, accessible i 
potenciador d’una millor oferta 
comercial

Associacionisme
¬ Professionalitzar les 
associacions de comerciants i 
promoure el treball en xarxa

Tramitació
¬ Agilitar els tràmits per a 
l’emprenedoria comercial

Millora de l’oferta
¬ Ajudar el comerç local a 
millorar, innovar i crear
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N L’Ajuntament i les 
associacions treballem 
plegats pel futur del 
comerç local

N El Ayuntamiento y las 
asociaciones trabajamos 
juntos por el futuro del 
comercio local 

El comerç, motor econòmic 
El comercio, motor económico

E ste mes de diciembre aprobaremos el Plan de go-
bierno de Sant Boi 2015-19, donde hemos marcado con 
vuestra ayuda las prioridades políticas del Ayuntamien-
to de ahora a final de este mandato. Por encima de to-
das hay una: dar la mejor respuesta posible al principal 
problema de la ciudad, el paro. Más de 6.600 personas 
continuaban sin empleo en Sant Boi a finales del pasado 
mes de octubre.

Para hacer frente a esta situación hemos de conseguir 
que Sant Boi sea cada vez más un territorio de oportuni-
dades, un lugar atractivo para la actividad económica y 
con capacidad para generar empleo digno y de calidad. 
Potenciar uno de nuestros principales activos, el comer-
cio urbano de proximidad, es una de las tareas que ya 
hemos iniciado para hacerlo posible. El comercio urba-
no da trabajo a miles de personas y hemos de consolidar 
y reforzar su papel para que los ciudadanos y las ciuda-
danas tengan claro que pueden comprar y comprar bien 
y de todo en su propia ciudad.

Desde el Ayuntamiento hemos empezado a caminar 
en esa dirección, siempre de la mano de los comercian-
tes y de las asociaciones que les representan. Juntos, 
nos hemos puesto a trabajar para hacer realidad los 
compromisos del Plan de Comercio 2020. Hemos de fa-
cilitar las cosas a quien quiere emprender una nueva ac-
tividad comercial. Hemos de seguir apostando por que 
el comercio local se convierta en una marca de ciudad. 
Hemos de transformar algunas calles de Sant Boi para 
que sean una invitación a pasear y a comprar. Una ciu-
dad más amable para las personas es también un estí-
mulo para la actividad económica.

 quest mes de desembre aprovarem el Pla de go-
vern de Sant Boi 2015-19, on hem marcat amb la vos-
tra ajuda les prioritats polítiques de l’Ajuntament 
d’aquí al final d’aquest mandat. Per damunt de to-
tes n’hi ha una: donar la millor resposta possible al 
principal problema de la ciutat, l’atur. Més de 6.600 
persones continuaven sense feina a Sant Boi a finals 
del passat mes d’octubre.

Per fer front a aquesta situació hem d’aconseguir 
que Sant Boi sigui cada cop més un territori 
d’oportunitats, un lloc atractiu per a l’activitat 
econòmica i amb capacitat per generar ocupació 
digna i de qualitat. Potenciar un dels nostres prin-
cipals actius, el comerç urbà de proximitat, és una 
de les feines que ja hem iniciat per fer-ho possible. 
El comerç urbà dóna feina a milers de persones i 
hem de consolidar i reforçar el seu paper, fent que 
els ciutadans i les ciutadanes tinguin clar que poden 
comprar i comprar bé i de tot a la seva ciutat.

Des de l’Ajuntament hem començat a caminar en 
aquesta direcció, sempre de la mà dels comerciants 
i de les associacions que els representen. Plegats, 
ens hem posat a treballar per fer realitat els com-
promisos del Pla de Comerç 2020. Hem de facilitar 
les coses a qui vol emprendre una nova activitat co-
mercial. Hem de seguir apostant perquè el comerç 
local esdevingui una marca de ciutat. Hem de trans-
formar alguns carrers de Sant Boi perquè siguin una 
invitació per passejar i a comprar. Una ciutat més 
amable per a les persones és també un estímul per 
a l’activitat econòmica.

“Falta professionalitat en el 
comerç, dependents que s’estimin 

l’ofici. No es 
tracta només de 
vendre, sinó que 
la gent torni i ens 
faci propaganda. 
És important que 
els comerços ens 
associem per 
tenir més força 
i aconseguir 
coses. La 

crisi segueix, però no és el pitjor 
moment.” Josep M. Puig, president 
de Sant Boi una Gran Botiga

“La crisi ha fet molt de mal 
al sector de l’automòbil, molts 

concessionaris 
han tancat. 
Nosaltres ara 
fem 50 anys: 
hem crescut 
amb el poble. 
Tot ho hem fet 
aquí i no hem 
volgut marxar. 
Sempre hem 
apostat pels 

valors de la il·lusió, l’esforç i la 
família unida...” Carmen Muñoz,  
Grup T Automoció

“Els eixos comercials de  
Sant Boi estan ben delimitats 
i ubicats, però cal millorar 

l’espai urbà i 
harmonitzar el 
pas dels vianants 
amb la circulació. 
Els comerciants 
tenim l’obligació 
de posar-nos al 
dia i crec que 
hem d’incidir en 
el nostre entorn 
perquè hi passin 

coses que interessin la gent.”  
Claudi Beltrán, President de 
l’Associació El Carrer

A
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El 4 de desembre 
s’encendran els  
llums de Nadal 
Els llums comercials de Nadal 
s’encendran a Sant Boi el proper 
dia 4 de desembre, tot  
just abans de l’inici 
de la pròxima Fira 
de la Puríssima. 
L’Ajuntament destina 
30.000 euros a 
finançar el 80% del 
cost de l’enllumenat 
nadalenc. La resta és a 
càrrec dels comerços 
participants.

Sorteig de 3.000 € i 30 vals 
de 100 € en compres
Les associacions de comerciants 
de Sant Boi organitzen un any 
mes una campanya de promoció 
comercial durant les festes 
nadalenques. Les persones 
que comprin als establiments 
associats entre el 27 de novembre 
i el 19 de desembre rebran vals 
per participar en el sorteig de 
6.000 euros en premis 
(un premi principal 
de 3.000 € i 30 vals 
de compra per valor 
de 100 €). El sorteig 
tindrà lloc el 28 de 
desembre, a les 11 
hores, a la plaça de 
l’Ajuntament.

Comerços oberts en 
diumenge i durant la Fira
Els comerços de Sant Boi  
podran estar oberts els dies de la  
Fira de la Puríssima (del 6 al 8  
de desembre). També tenen 
permís per obrir, amb motiu  
de les festes nadalenques, 
els diumenges 13, 20 i 27 de 
desembre i 3 i 10 de gener.

Las asociaciones de 
comerciantes se unifican  
a partir de enero 
Las asociaciones de comerciantes 
El Carrer i Sant Boi, una gran 
botiga, han anunciado su 
fusión, a partir de enero de 
2016, en una nueva asociación 
denominada Sant Boi Comerç. 
Ambas entidades esperan que 
la fusión, que forma parte de 
las acciones del Pla de Comerç 
2020, les ayude a aumentar la 
repercusión de sus campañas 
de promoción, incrementar el 
número de personas asociadas, 
reducir costes y reforzar su 
papel de interlocución con las 
administraciones para mejorar el 
comercio de Sant Boi.

Grupo T Automoción  
celebra su 50 aniversario
Grupo T Automoción (compuesto 
por Turiato, Turycar y otras cuatro 
marcas comerciales) celebró su  
50º aniversario el día 26 de 
noviembre en sus instalaciones 
de la carretera de la Santa Creu 
de Calafell. El acto contó con 
la presencia de más de 200 
personas, entre ellas la alcaldesa, 
Lluïsa Moret, y el teniente de 
alcalde José Ángel Carcelén. La 
empresa que dio lugar al grupo, 
llamada Talleres Sant Boi, fue 
fundada en enero de 1965, a 
iniciativa de ‘Paco’ Muñoz y 
Adoración Casanova. Desde los 5 
trabajadores iniciales, la plantilla 
del grupo ha aumentado hasta un 
total de 150 personas.

A finales del mes de noviembre se 
puso en marcha, con el título de “Viu 
la Coope”, una campaña de dinamiza-
ción comercial de Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou. Los comercios del barrio 
regalarán a su clientela en las próxi-
mas semanas 5.000 bolsas de tela de 
material reciclado estampadas con 
la imagen de la campaña. También 
está previsto repartir en bares y co-
mercios 5.000 sobres de azúcar con 
el mismo logotipo.

La campaña de promoción “Viu la 
Coope” forma parte de las acciones 
previstas en el Pla de comerç 2020, 
que prevé un trabajo conjunto del 
Ayuntamiento y las asociaciones lo-
cales de comerciantes para promover 
el comercio de proximidad en los ba-
rrios de Sant Boi. La iniciativa se tras-
ladará más adelante a otras zonas del 
municipio.

Campaña de 
promoción 
“Viu la 
Coope”

Se repartirán en el barrio 5.000 bolsas de tela y 5.000 sobres de azúcar

Subvenciones para modernizar establecimientos
El Ayuntamiento ha abierto una nue-
va convocatoria de subvenciones para 
incentivar la mejora de la imagen ex-
terior e interior de los comercios de 
Sant Boi (rotulación, aparadores, ilu-
minación, decoración...), así como la 
modernización de su gestión. El plazo 
para presentar en la OMAP las solici-
tudes de esta convocatoria finaliza el 
próximo 31 de diciembre.
El Programa Millora, cuya continui-
dad está prevista como una de las 
medidas del Pla de Comerç 2020, ha 
hecho posible conceder en los últi-
mos tres años un total de 27 subven-
ciones, por un valor global de más de 
14.000 euros.  

El mercat de la Muntanyeta, 
pieza clave del comercio local
Las obras de remodelación del Mer-
cat de la Muntanyeta finalizarán, se-
gún las previsiones del Ayuntamien-
to, durante la próxima primavera. En 
la actualidad se trabaja para refor-
mar la fachada principal del edificio 
y instalar la sede de la oficina de ex-
pedición de DNI y pasaportes de la 
Policía Nacional.

La actividad comercial del resto del 
mercado ha recuperado la normali-
dad tras las obras realizadas a lo lar-
go del pasado verano. En esa primera 
fase se modernizó la fachada lateral, 
se incrementó hasta 26 el número 
de paradas de venta, se aumentó la 
superficie del supermercado y se ins-

taló un sistema de regulación del ac-
ceso al aparcamiento, para facilitar la 
rotación de vehículos.

El conjunto de las obras, con un 
coste aproximado de 3,5 millones de 
euros, tiene como objetivo ayudar a 
consolidar el eje Lluís Pascual Roca-
Francesc Macià como principal refe-
rente comercial de Sant Boi y como 
espacio de convivencia ciudadana. Se 
trata de la primera y una de las más 
importantes actuaciones previstas en 
el Pla de Comerç 2020 para mejorar 
el entorno urbano con finalidades 
comerciales. El Área Metropolitana 
de Barcelona y el supermercado Lidl 
contribuyen a sufragar los costes.

Encuentros 
periódicos con 
comerciantes 
para presentar
el Plan 2020

Durante el mes de noviembre el 
Ayuntamiento ha iniciado una ronda 
de contactos con comerciantes de la 
ciudad para dar a conocer el conteni-
do del Pla de Comerç 2020. 

La regidora de Comerç, Elena Amat, 
personal técnico municipal y repre-
sentantes de las asociaciones man-
tendrán periódicamente encuentros 
con grupos reducidos de comercian-
tes de diferentes barrios de Sant Boi 
con el fin de explicar las líneas gene-
rales del plan y cómo se concretará 
en cada zona del municipio. 

Se pretende conocer así diferentes 
puntos de vista que puedan ayudar a 
mejorar la aplicación del plan en los 
próximos años y acercarlo a las ne-
cesidades e inquietudes del colectivo. 

Las primeras reuniones se han rea-
lizado con comerciantes de la calle 
Lluís Pasqual Roca y la plaza Gene-
ralitat, donde hay previstas reformas 
durante los próximos meses.

Los encuentros, que son ges-
tionados por las asociaciones de 
comerciantes, son una nueva fór-
mula de relación con el sector, cono-
cida como Cafès amb els comerciants.  
Esta iniciativa se suma a otras como el 

Fòrum del comerç (sesiones de traba-
jo temáticas enfocadas a la reflexión 
para la mejora y modernización de 
negocios comerciales) o la Taula de 
comerç (un espacio de encuentro con 
las asociaciones de comerciantes, los 
paradistas de los mercados y restau-
radores locales en el que se abordan 
asuntos relacionados también con el 
comercio local desde una óptica glo-
bal de ciudad).

La regidora de Comercio, Elena Amat, en un encuentro con comerciantes
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Sant Boi 
acoge una 
jornada sobre 
innovación
Sant Boi acogió el 25 de noviem-
bre la jornada titulada “Hace-
mos innovación en el Baix Llo-
bregat” cuyo objetivo era dar 
los primeros pasos para crear 
la Red de Innovación Social del 
Baix Llobregat. Así, se preten-
de crear una comunidad sólida 
e interrelacionada de personas 
y agentes que apueste por unos 
valores y unas prácticas vincula-
das a una economía social, inno-
vadora y solidaria en 
la comarca. La orga-
nización de la jorna-
da corrió a cargo de 
CoBoi, laboratorio 
cívico de emprendi-
miento y economía 
social de Sant Boi.

El acto reunió 
a profesionales, 
responsables 
municipales, personas 
emprendedoras y 
tejido asociativo. 
El propósito era 
identificar las 
principales líneas de 
trabajo para impulsar 
la innovación social 
como estrategia de 
desarrollo local en la comarca 
y favorecer la conectividad y 
la difusión entre actividades 
vinculadas a la economía y la 
innovación social.

Esta jornada se enmarca dentro 
del proyecto “Primeros pasos 
para la creación de una red de 
innovación social en Barcelona”, 
impulsado por los municipios 
de Sant Boi, El Prat, Sant Feliu 
y el Consejo Comarcal, con la 
colaboración de Citilab , Innobaix 
y Fundación Ciudad de Viladecans.

El programa Reempresa  
se implanta en Sant Boi
La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
acogió el 30 de noviembre la pre-
sentación del Centro de Reempresa 
de Cataluña en Sant Boi. Al cierre 
de esta edición, estaba prevista la 
presencia en el acto de la alcaldesa, 
Lluïsa Moret, la diputada delegada 
en Promoción Económica y Empleo 
de la Diputación de Barcelona,   Sònia 
Recasens, el presidente de AEBALL, 
Manuel Rosillo, el presidente de la 
patronal Cecot y del Centro de Reem-
presa de Cataluña, Antoni Abad, y el 
director del Centro de Reempresa de 
Cataluña, Albert Colomer.

Reempresa ofrece asesoramiento 
tanto a los empresarios y empresarias 

que quieren vender su empresa como 
las personas reemprendedoras dis-
puestas a darles continuidad. El ob-
jetivo es, pues, impulsar y estructurar 
la transmisión de empresas como vía 
de crecimiento de la actividad eco-
nómica, evitando así el cierre de ne-
gocios económicamente viables y la 
destrucción de empleo en la ciudad.

A finales de 2012, la Diputación de 
Barcelona y la patronal Cecot firma-
ron un acuerdo para difundir y exten-
der la Reempresa con el objetivo de 
crear en Cataluña un mercado único 
para la compra-venta de empresas.

reempresa.org
coressa.cat

70.000 euros 
destinados a 
autoempleo
El Ayuntamiento ha destinado 70.000 
euros, aportados por el Área Metro-
politana de Barcelona (AMB), a apo-
yar proyectos de autoempleo. El ma-
yor importe de las ayudas (31.000 
euros) ha sido dedicado a subvencio-
nar la cuota de autónomos de nuevos 
proyectos empresariales. Entre las 
acciones subvencionadas destacan 
las ayudas al pago del alquiler de lo-
cales (30.000 euros).

Otras líneas de ayuda al autoem-
pleo han consistido en la realización 
de cursos de formación y en posibi-
litar proyectos de emprendimiento 
social. En total, una cincuentena de 
proyectos se han beneficiados de 
este programa de ayudas.

El proyecto del Ayuntamiento de 
Sant Boi, gestionado por, ha contado 
con la financiación del Plan Metropo-
litano de Apoyo a las Políticas Socia-
les Municipales 2012-2015 del Área 
Metropolitana de Barcelona.

Lanzadera de empleo para jóvenes
La Gralla acogió la clausura de la 3ª 
Lanzadera de empleo para jóvenes 
desarrollada conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Sant Boi y la Fun-
dación Acción contra el Hambre. El 
acto contó con la presencia de la 
alcaldesa, Lluïsa Moret, el teniente 
de alcalde de Territorio y Desarrollo 
Económico, José Ángel Carcelén, y la 
delegada en Cataluña de Acción con-
tra el Hambre, Natalia Anguera. Du-
rante el acto tuvo lugar una presen-

tación de las personas que participan 
en este programa, que contó con la 
presencia de sus familiares. 
La Lanzadera de empleo de CoBoi ha 
acogido a un total de 70 personas, de 
las cuales el 100% han conseguido 
mejorar sus competencias sociales, 
personales y laborales. Además, el 
60% de las personas participantes 
han encontrado empleo por cuenta 
ajena al finalizar el proyecto y el 25% 
han retomado los estudios.

El 26 de noviembre tuvo lugar en Can Mas-
sallera la clausura del proceso participativo 
del Plan de gobierno 2015-2019. Durante 
este acto, las entidades y personas asis-
tentes tuvieron un papel protagonista en la 
priorización de las propuestas y aportacio-
nes que ha recibido el gobierno municipal 
para completar el diseño de la ciudad de 
cara a los próximos 4 años.

El Ayuntamiento puso en marcha el pro-
ceso de participación del Plan de gobierno 
2015-19 a mediados del mes de octubre, 
con el lema “Sant Boi de aquí a 4 años”. 
Desde entonces, se han recogido más de 
415 aportaciones (el 64,5 % se han incor-
porado al plan) mediante las redes sociales 
Facebook y Twitter y en los actos públicos 
celebrados simultáneamente en los barrios 
(11 de noviembre) y el que convocó a la 
gente joven de la ciudad (12 de noviembre), 
a los que asistieron 140 personas.

Cinco prioridades
El debate se ha estructurado de acuerdo 
con las 5 prioridades definidas por el Equi-

po de gobierno para este período: Educa-
ción y Cultura, Dinamización económica y 
empleo, Igualdad, Sostenibilidad y entorno 
natural y Espacio público. Estas prioridades 
se abordarán desde la proximidad, la inno-
vación y la transparencia.

Jornada de clausura
Unas 150 personas asistieron a la jornada 
de clausura celebrada el 26 de noviembre 
en Can Massallera (ver foto central). Du-
rante el acto, las personas asistentes prio-
rizaron las aportaciones recibidas durante 
el proceso. Así, las seis aportaciones más 
reclamadas fueron: la mejora de los acce-
sos a Ciutat Cooperativa en la zona del am-
bulatorio, la mejora de la fachada de Ciutat 
Cooperativa, el desarrollo de planes de em-
pleo específicos para jóvenes, el impulso 
de iniciativas para dar salida a las viviendas 
vacías, fomentar el refuerzo escolar con 
voluntariado y descentralizar los servicios 
municipales. El Equipo de gobierno adqui-
rió el compromiso de contestar todas las 
peticiones de forma razonada n

Aprobación
El Plan de 
gobierno  
2015-2019 será 
aprobado en el 
Pleno del mes 
de diciembre, 
junto con el 
Presupuesto 
Municipal.

415 aportaciones al debate  
del Plan de gobierno 2015-2019

El Plan de gobierno 2015-2019 se ha 
debatido en 5 actos celebrados antes 
de la sesión de clausura. Las imágenes 
corresponden a los actos realizados 
en los barrios y a la sesión específica 
dirigida a los jóvenes (última foto).
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Arbitratges de  
consum a Sant Boi
Des del 25 de febrer de 2015 s’estan 
realitzant els arbitratges de consum a 
Sant Boi. La voluntat del servei és que 
els consumidors/
usuaris de Sant 
Boi no s’hagin 
de desplaçar del 
nostre municipi 
per tal d’assistir 
a les vistes 
arbitrals.
La periodicitat 
d’aquestes vistes 
arbitrals és 
trimestral i es fan 
a dependències 
municipals.
L’arbitratge de consum és un 
procediment de resolució de conflictes 
extrajudicial, voluntari, ràpid i gratuït. 
La resolució arbitral, anomenada 
laude, té caràcter executiu (valor de 
cosa jutjada).

Servei per 
a autònoms 
i petites 
empreses 
Els treballadors 
autònoms i les 
microempreses 
també poden 
fer ús del servei 
de mediació de 
l’OMIC, per a 
reclamacions  
a empreses 
prestadores de 
serveis bàsics 
i serveis de 
tracte continu, 
com les de 
subministrament 
d’aigua, gas, 
electricitat o 
telefonia, entre 
d’altres.

Com adreçar-se a l’OMIC? 

Tràmits  per telèfon
Consultes telefòniques

tel. 93 652 98 30 (de 10 a 14 h)

Tràmits presencials
Consultes presencials 

tel. 93 635 12 49 (amb cita prèvia)
Registre de reclamacions 

al Registre Municipal d’Entrada situat a 
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic 

(OMAP) de la planta baixa de l’Ajuntament

Tràmits en línia (Internet)
Consultes

seuelectronica.santboi.cat
Queixes i reclamacions 

seuelectronica.santboi.cat

L’Oficina Municipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC) és un servei gratuït de l’Ajun-
tament, que té com a objectiu ajudar els 
ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi, ja 
siguin consumidors, comerciants o usuaris, 
a conèixer els seus drets i els seus deures 
en temes de consum, així com fomentar la 
mediació i l’arbitratge com a mitjans de re-
solució de conflictes.

Important estalvi
Durant el període 2011-2015, gràcies a la 
mediació de l’OMIC, els consumidors i con-
sumidores de Sant Boi han pogut recuperar 
prop d’1,7 milions d’euros. El gros d’aquesta 
quantitat procedia de les reclamacions de 

participacions de preferents a les entitats 
bancàries. La resta han estat principalment 
devolucions relacionades amb els proces-
sos de mediació.

Tasques de mediació
Al llarg d’aquests 4 anys, s’han atès al vol-
tant de 6.000 consultes de consum i s’han 
tramitat 3.174 expedients de reclamació o 
denúncia, els quals representen 24.250 ges-
tions de mediació. D’aquestes mediacions, un 
55% s’han resolt amb acord entre les parts, 
amb un import recuperat cap a les persones 
consumidores de més de 600.000 euros. 

El sector de les telecomunicacions ha 
englobat la majoria de reclamacions i con-

sultes al llarg de la legislació, amb un aug-
ment de les sol·licituds dels serveis bàsics i 
els serveis financers.  

Afectats per preferents
Durant l’any 2012 i a principis del 2013, 
l’OMIC va treballar en coordinació amb as-
sociacions d’afectats, associacions de con-
sumidors i l’Agència Catalana del Consum, 
per tal de donar una bona i adequada infor-
mació a les famílies afectades per les par-
ticipacions preferents i el deute subordinat.

A banda, des del servei es van tramitar 
més de 150 sol·licituds d’arbitratge amb 
persones afectades de CatalunyaCaixa a la 
Junta Arbitral de Consum de Catalunya, a 

L’Ajuntament treballa per garantir  
els drets relacionats amb el consum

L’Oficina municipal 
del Consum (OMIC) 
es troba a la Masia 
Torre Figueres, 
al número 14 del 
carrer Pau Claris.

NL’OMIC ha permès recuperar prop d’1,7 milions d’euros a persones de Sant Boi

través de la qual, les famílies santboianes 
han recuperat més de 750.000 euros dels 
seus estalvis.

Afectats per serveis financers
Per fer front a la gran demanda de consultes 
de crèdits hipotecaris, l’OMIC està atenent, 

des de l’any 2013, consultes i reclamacions 
sobre temes financers com clàusules sòl de 
la hipoteca, modificació del tipus d’interès 
hipotecari i cobrament de comissions.  Du-
rant el mes de novembre s'ha fet una xer-
rada informativa sobre serveis financers 
adreçada a la gent gran n

RECOMANACIONS per a les compres de Nadal

• Tingueu en compte que el preu d’alguns productes s’incrementa.
• Compareu els preus i la qualitat dels productes i serveis. Els preus són lliures.
• Compreu amb temps els aliments que es poden congelar o emmagatzemar i  

reserveu els regals i els aliments que només podreu adquirir a darrera hora.
• Si feu servir targeta de crèdit identifiqueu-vos perquè l’establiment comprovi 

que sou la persona titular de la targeta.
• Demaneu i conserveu totes les factures o els tiquets de compra, ja que són la 

vostra garantia i els podeu necessitar en cas de reclamació.
• La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment, guardeu els 

documents d’oferta de serveis, les instruccions i els catàlegs.
• Pregunteu per la possibilitat de canviar el producte i les condicions 
• Quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a l’empresa que 

us l’ha venut, que té un mes per contestar
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Vuit centres escolars de Sant 
Boi participen en el projecte 
“Els escacs a l’escola”
Set escoles públiques i una 
de concertada aposten pels 
escacs com a 
eina educativa 
per a la millora 
de l’èxit escolar. 
L’Ajuntament, amb 
la  col·laboració del 
Centre de Recursos 
Pedagògics i 
la Federació 
Catalana d’Escacs,  
impulsa el projecte “Els escacs 
a l’escola”  per aprofitar l’alt 
valor pedagògic dels escacs per 
treballar diferents capacitats 
i valors per incrementar l’èxit 
escolar. En aquest curs escolar 
s’estan portant a terme sessions 
formatives per als 40 docents 
participants.

Nous reconeixements  
a l’Escola Barrufet
L’escola Barrufet ha estat 
reconeguda novament amb dos 
Segells de Qualitat Europeus. 
Es tracta del Segell de Qualitat 
Europeu  pel seu 
projecte eTwinning 
“Tell me tell me” 
realitzat amb 
l’alumnat de 2n 
curs i el Segell de 
Qualitat Europeu 
pel projecte 
eTwinning “Fairy Yoga” realitzat 
amb l’alumnat de P3. 

L’Escola Benviure participa 
en el programa Global Cities
L’Escola Benviure és un dels 22 
centres educatius catalans que 
participen en el programa pilot 
Global Cities, Global Scholars, un 
projecte que permet connectar 
joves d’entre 10 i 13 anys d’escoles 
i ciutats d’arreu del món. El 
programa pilot vol fer connexions 
i afavorir entre els joves el debat 
sobre temes globals.

La Flama de la Pau obre els 
actes del 50è aniversari del Cau
L’arribada de la Flama de la Pau, el 
proper dia 13 de desembre, tindrà 
enguany un significat especial pel 
fet que serà l’acte que donarà pas al 
programa de celebració del 50è ani-
versari de l’entitat organitzadora de 
l’esdeveniment: l’Agrupament Escolta 
i Guia Sant Ramon Nonat (conegut 
popularment com el Cau i identificat 
pel fulard de color verd amb rivet ne-
gre). Enguany, l’arribada de la Flama 
de la Pau serà l’acte central d’aquesta 
tradició a tot Catalunya.

L’entitat escoltista santboiana va 
ser fundada el 18 de setembre de 
1965. El Cau vol celebrar el seu ani-
versari amb un programa en el qual 

s’integraran les activitats ordinàries 
i els actes específics de celebració. 
Així, la proposta d’actes preveu un 
acte a Montserrat, l’apadrinament 
d’un tram del riu Llobregat, una ca-
minada popular, una acampada i un 
àpat popular. També han anunciat la 
celebració al maig de l’any vinent del 
CauSound Boi i la participació a les 
tradicionals catifes florals.

Llibre d’aniversari
Un dels projectes destacats és l’edi-
ció d’un llibre que reculli la història 
de l’entitat a través de les vivències 
personals dels seus protagonistes.  

elcaudesantboi.cat

Els valors de la 
comarca, a un 
documental
El 17 de novembre es va preestrenar 
el documental El pati del darrere, que 
s’emetrà pròximament al programa 
Sense ficció de TV3. L’Ajuntament de 
Sant Boi és un dels col·laboradors 
d’aquest treball audiovisual, una rei-
vindicació de la comarca del Baix Llo-
bregat i els seus valors socials, eco-
nòmics i mediambientals.

El pati del darrere explica que el 
Baix Llobregat és “la porta del dar-
rere” de Barcelona, però pot ser una 
comarca estratègica per al futur i la 
sostenibilitat de l’àmbit metropolità. 
Sota les infraestructures de comuni-
cació que tallen el seu paisatge hi ha 
el riu Llobregat, un dels sòls agraris 
més fèrtils de Catalunya i un delta 
estratègic dins la ruta migratòria dels 
ocells per la Mediterrània oriental.

El documental esdevindrà més en-
davant el webdoc interactiu i partici-
patiu Orgull de Baix, que servirà per 
visibilitzar, revaloritzar i millorar el 
coneixement del Baix Llobregat.

Coet guanya un premi del Sona9
El grup musical santboià Coet va gua-
nyar el Premi Èxit del concurs Sona9. 
Després de 9 mesos de competició i 
de superar diverses fases, la banda de 
rock es va fer amb el guardó. Cal re-
cordar que un altre grup de Sant Boi, 
Trau, va aconseguir el premi a l’edició 
de l’any passat.

Aquest premi del concurs de ma-
quetes en català més gran del país 
permetrà Coet enregistrar 4 cançons 
en un estudi professional, realitzar 

una actuació al Centre Cultural Blan-
querna de Madrid i una campanya de 
difusió del concurs als mitjans. La 
final de la 15a edició del concurs va 
tenir lloc al novembre a la Sala Apolo 
de Barcelona. 

El jurat va atorgar el primer premi a 
Est Oest, un jove conjunt de Vic que 
es va imposar als altres dos finalistes. 
En segona posició va quedar Roig!, 
una banda mallorquina d’indie-pop 
que va obtenir el Premi Joventut.

Recepció a les 
famílies excloses 
de les beques  
de menjador
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la tinenta 
d’alcaldia de Ciutat Educadora, Alba 
Martínez,  van rebre a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament les famílies que van 
quedar excloses de l’atorgament de  
beques menjador per part de la Ge-
neralitat. L’Ajuntament ha establert 
un dispositiu especial per cobrir el 
50% del cost de 235 beques que, com-
plint els requisits, van quedar sense 

resoldre. Aquest curs el 
pressupost final desti-
nat a beques menjador 
superarà els 100.000 eu-
ros. Aquesta quantitat 
se suma a la destinada 
l’any passat (77.769 eu-
ros) per cobrir les 306 
beques que per diferents 
motius la Generalitat no 

va assumir. En el curs 2014-2015 es van 
sol·licitar a Sant Boi 1.204 beques (la 
Generalitat només va atendre 706).   
En l’actual curs, les peticions han estat 
1.323. La Generalitat només ha apro-
vat 698, un 50% del total.

L’Ajuntament 
recupera serveis  
de CORESSA
El Ple de l’Ajuntament celebrat el 19 de 
novembre va aprovar la recuperació 
de diversos serveis de l’empresa muni-
cipal CORESSA. Els serveis traspassats 
són el de Formació per a l’ocupació, 
Empreses i persones emprenedores, 
i Intermediació i orientació laboral. 
També es va aprovar el canvi de for-
ma de gestió de les Escoles Bressol i 
del Servei prelaboral que depenien de 
l’empresa municipal.  El personal ads-
crit a aquests serveis (92 persones) ha 
estat subrogat a l’Ajuntament.

El 17 de novembre va tenir lloc un nou ple-
nari del Pacte local per la inclusió. La sessió 
va tractar sobre la relació entre l’educació, 
l’origen social i les oportunitats futures de 
les persones. L’acte va comptar amb la pre-
sència d’unes 70 persones, representants 
dels diferents organismes i entitats sig-
nants d’aquest compromís col·lectiu vigent 
des de l’any 2010 a Sant Boi.
El sociòleg de la Universitat de Barcelona, 
Xavier Martínez Celorrio, expert en sociolo-
gia de l’educació, desigualtats educatives i 
polítiques socials, va obrir el debat. El po-
nent va dir que l’educació pot ser un gran 
instrument per lluitar contra les desigual-
tats i per augmentar les oportunitats i les 
aspiracions dels sectors més desafavorits 

de la societat, però que, per fer-ho possible, 
cal apostar per destinar-hi més recursos i 
oferir respostes innovadores dins les aules.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va dir que 
l’educació ha de tenir un paper fonamental 
i va anunciar que l’Ajuntament convocarà, 
a principis de l’any vinent, un procés parti-
cipatiu per obrir una nova etapa del Pacte 
per la inclusió social. La intenció és tornar a 
definir els objectius, per donar una respos-
ta col·lectiva adaptada als reptes actuals 
en la prevenció i l’atenció a situacions de 
vulnerabilitat, pobresa i exclusió social n

Nou plenari 
del Pacte 
local per la 
inclusió

La Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer va 
acollir el plenari del 
Pacte local per la 
inclusió.

Tots som poetes. El Casal de Marianao va acollir l’acte Tots Som Poetes, organitzat per l’entitat Tots 
Som Santboians amb la col·laboració de les associacions locals Lletraferits i Aramis. Unes 130 persones 
van escoltar una lectura poètica i van conèixer el  projecte La Cosecha del Arco-Iris, una antologia de relats 
d’herois i heroïnes amb diversitat funcional.
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“S   om lluita. Som bon govern” era el 
nostre lema de precampanya. Un 
lema que recordava el nostre com-
promís de treballar amb un peu al 
carrer i un a l’Ajuntament, com hem 
fet sempre.
Així afrontem la situació actual, amb 
el procés d’elaboració dels pressu-
postos i del Pla de Govern, acompa-
nyat del procés participatiu “Sant 
Boi d’aquí a 4 anys”. Procés en el qual 
han participat més de 200 persones 
de manera presencial en trobades 
als barris i amb joves, i amb un èxit 
també de participació a les xarxes 
socials. Avancem, una vegada més, 
de la mà de la gent.

En els propers mesos encetem una 
etapa amb canvis importants, canvis 
com la municipalització de les esco-
les bressol, la reestructuració de les 
empreses municipals o el canvi inte-
gral del sistema de recollida de resi-
dus, entre altres actuacions impor-
tants que requeriran de bona gestió 
i de coresponsabilitat per part de la 
ciutadania. I ho farem amb la garan-
tia de la bona gestió feta els darrers 
anys, anys en els quals hem millorat i 
incrementat serveis, reduït endeuta-
ment i garantit llocs de treball. 

Aquesta situació contrasta amb 
la deixadesa i amb la inactivitat dels 
governs de la Generalitat i  de l’Es-
tat. Necessitem governs responsa-
bles i actius que vetllin pel benestar 
de la nostra gent. El 20D necessitem 
un canvi amb la mateixa idea: En  
Comú Podem.

Josep Puigdengolas, 
tinent d’Alcaldia

N Sant Boi sí que  
té govern

En Seguridad ya no es posible, tras 
las matanzas de París. Francia un 
modelo para España nos duele por 
lo ocurrido. Estamos en elecciones 
y la memoria es corta: pero no se 
olvida del 11-M de Madrid. Fuera de 
las capitales, existen periferias con 
problemas comunes, Sant Boi tiene 
un foco extremista, según el Institu-
to Elcano. Ante ello la colaboración 
entre Mossos y Policía Local debe 
mejorarse con más reuniones de la 
Junta de Seguridad al año. Sinergia 
y eficacia policial van juntas. Inquieta 
por ello que en las últimas semanas, 
con el trasfondo ya citado, que en 
Sant Boi hayan detenido con mil kilos 
de cobre robados a la Renfe a dos ru-
manos frente a un chatarrero local. 

Después una redada de prostitu-
tas nigerianas, revelaba la penetra-
ción de la trata en Sant Boi mientras 
en los plenos se esquiva el tema. Al 
final, redada antidroga. En los tres 
casos, los Mossos intervenían. En 
los mercados, se seguía  hablando 
de incendios nocturnos de coches 
en la zona de Marianao. ¿Investigan? 
Sepan también que CORESSA-CLAUS 
seguirán infectando cuentas y planti-
llas por fases: se avisó  en el pleno del 
19 de noviembre. Y eso con nuestra 
gasolinera en Lliçà de Vall. Símbolo 
de cambios, Ciudadanos apoya el re-
torno al horario Greenwich -el nues-
tro- seguimos con el de 1942. No se 
despisten el 20D.

Olga A. Puertas, 
regidora

N El despiste

Com sabeu, el 20 de desembre hi ha 
eleccions generals, que en diuen. 
Enmig del procés constituent que es-
tem engegant a Catalunya, molts ens 
pregunteu per què els independen-
tistes anem a aquestes eleccions que 
no serveixen “per a res més” que per 
configurar unes Corts que escolliran 
una presidència del Govern espanyol.

Moltes forces polítiques es presen-
taran com a autèntiques promotores 
del canvi que, no en dubtem pas, 
requereix l’Estat espanyol. Algunes 
d’aquestes ho faran des de la bona 
fe i altres, maquillant que són el ma-
teix de sempre, només que amb una 
imatge rejovenida. Nosaltres, ras i 
curt, anem a Madrid a defensar el vot 
dels catalans. Perquè el 27 de setem-
bre vam guanyar el plebiscit i tenim 
un mandat democràtic del poble, 
que no és altre que el de construir la 
República catalana. 

Perquè veient les actuacions de 
l’Estat contra Catalunya, l’únic canvi 
possible és el de deixar clar que som 
i serem sobirans. Perquè és més fàcil 
fer la República catalana que no pas 
reformar la monarquia espanyola.

És per això que l’independentisme 
d’esquerres vol ser present a Madrid, 
i ser-hi amb força. Per recordar que 
el 27S vam guanyar, per defensar el 
vostre vot i per explicar com serà 
aquest nou País que volem construir. 
Perquè som República!

Miquel Salip, 
regidor

N 20D, temps de canvi? 
I tant: som República!

  .065 comerços i serveis a Sant Boi 
que representen 8.213 llocs de tre-
ball. Aquestes són les dades d’ocupa-
ció del comerç a la nostra ciutat. Un 
dels sectors econòmics més impor-
tants, que dóna feina a moltes famí-
lies i que dinamitza la ciutat.

Des de l’inici de la crisi, el petit i 
mitjà comerç és el que més ha patit, 
però en els últims mesos es verifica 
una recuperació sostinguda en el 
consum al nostre país, i per això els 
comerciants preparen amb il·lusió la 
campanya de Nadal. Això vol dir que 
hem d’apostar tots i totes pel comerç 
urbà i de proximitat, que afavoreix 
l’economia local, i aporta valor afe-
git. A més, comprant a les botigues 
del barri es fomenta la cohesió soci-
al, i s’estableixen vincles personals i 
de proximitat.

El Pla de Comerç 2020 de Sant Boi 
treballa per consolidar i fer créixer el 
comerç a la ciutat, impulsar la recu-
peració econòmica i el consum amb 
valors, afavorint la innovació i el tre-
ball en xarxa. Farem que la nostra 
ciutat sigui atractiva i competitiva i 
també un referent a la comarca per 
atreure turisme familiar i de qualitat. 

El 20D quan anem a votar pensem 
en tot això: qui derogarà la reforma 
laboral actual, qui impulsarà políti-
ques efectives de dinamització eco-
nòmica, qui estarà al costat dels boti-
guers i emprenedors. El 20D tinguem 
clar qui oferirà solucions.

3

Elena Amat, 
regidora

N Solucions per al  
comerç local

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

baixllobregat.ciudadanos-cs.org esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

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

En el ple de novembre vam voler pre-
sentar una moció per a l’aprofun-
diment en la participació ciutadana 
basat en el foment d’espais de par-
ticipació independents del govern 
local, representatius de la ciutadania 
i que puguin participar de forma vin-
culant, no tan sols consultiva, en la 
presa de decisions sobre assumptes 
públics, elaboració de pressupostos 
municipals inclosos. L’objectiu de 
la moció era impossibilitar el clien-
telisme i avançar cap a un model de 
participació ciutadana que fos al-
guna cosa més que una façana. La 
resposta del PSC va ser no admetre 
la moció, al·legant una particular in-
terpretació del ROM. Finalment, vam 
optar per entrar la moció en forma 
de pregunta a ICV, que es va negar a 
respondre-la.

Anunciem que, properament, te-
nim la intenció d’entrar una moció 
en favor de la transparència real, on 
proposarem alguns mecanismes que 
acabarien amb els rumors existents 
en relació amb el funcionament de 
la política d’adjudicacions d’obres 
públiques a Sant Boi o la política de 
contractacions a Coressa. És molt 
probable que aquesta moció acabi 
tenint la mateixa sort que l’anterior. 
Mentrestant, se’ns seguirà brandint 
l’elevat Índex de Transparència de 
l’Ajuntament de Sant Boi, dins un 
rànquing de transparència irreal que 
havia estat encapçalat pel govern de 
Bustos a Sabadell, just abans que es-
clatés el cas Mercuri.

Lucía Pérez, 
regidora

N Transparència real, ja

Desde hace muchos años venimos in-
formando que la empresa municipal 
Coressa es la oficina de colocación 
de familiares, amigos, simpatizantes 
y afiliados del Partido Socialista.

La crisis y la reducción de subven-
ciones ha hecho que ya no se pueda 
mantener su estructura sobredimen-
sionada y costosa. Sin embargo, para 
seguir manteniendo lo que hay, PSC e 
ICV han aprobado traspasar una par-
te importante de los servicios que 
presta al Ayuntamiento para que sea 
el presupuesto municipal y nuestros 
impuestos el que asuma directamen-
te todo el coste sin problemas.

El despropósito de sueldos que se 
pagan van desde los 57.352€ para un 
responsable, a los 34.125€ para los 
administrativos, o bien, los más de 
43.000€ para los encargados. Suel-
dos muy superiores a los que cobra 
una misma persona que trabaja en el 
Ayuntamiento por hacer lo mismo y 
que ha obtenido su plaza a partir de 
unas oposiciones o un mérito y no a 
dedo.

Por si esto no fuera poco, el escán-
dalo lo borda el hecho de que quie-
nes nos gobiernan van a regalar 1,27 
millones de euros a Coressa por com-
prar su edificio del Centre Serveis 
(antigua Bra) cuando es un edificio 
municipal puesto que el Ayuntamien-
to tiene la propiedad del 100% de la 
empresa pública.

Marina Lozano, 
regidora

N Coressa: un 
escándalo

Jordi Garcia, 
regidor

N Agressió intolerable!

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

ppsantboi.com

La Generalitat de Catalunya, a dia 
d’avui, té les mans lligades i no té 
recursos econòmics propis per po-
der afrontar els pagaments de molts 
proveïdors. Aquesta situació de blo-
queig ens ve donada gràcies a l’Estat 
espanyol, un govern tirà i tan poc de-
mocràtic que amb un cop de força i 
sense donar peu a diàleg o proposta 
ens ha vetat adquirir els diners que 
ens corresponen del “FLA” (fons de 
liquiditat autonòmic).

La situació és una roda viciosa i al-
hora perillosa, i és la nostra respon-
sabilitat aturar-la de manera urgent: 
l’Estat espanyol cada any s’emporta 
16.000 milions d’euros nets de Cata-
lunya, diners que se’n van i en princi-
pi no tornen. Aquests diners surten 
dels impostos de tots els catalans i 
catalanes, són molts els diners que 
nosaltres aportem i després no hi 
ha un retorn coherent i equitatiu 
per poder invertir en els serveis i 
infraestructures que Catalunya ne-
cessita. L’Estat espanyol ha tingut la 
pocavergonya de donar-nos un prés-
tec per poder disposar dels nostres 
propis diners, però aquí no s’acaba la 
broma: tot préstec porta al darrere 
una càrrega pesada que són els in-
teressos, quin negoci més rodó! I so-
bretot, quin gran interès que tenen 
perquè Catalunya segueixi pagant i 
rebent a comptagotes els seus pro-
pis diners, menyspreant en tot mo-
ment les necessitats i realitats soci-
als del poble català.  Fins quan ha de 
durar aquest mal negoci?

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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Tauler Desembre’15 i Gener’16

Programa Millora 2015
L’Ajuntament ofereix ajudes als comerços de 
la ciutat que estiguin interessats a millorar la 
imatge externa de l’establiment, modernitzar-
ne l’interior o adequar la gestió del negoci a 
les noves necessitats del mercat.  
Les subvencions del programa Millora formen 
part del Pla de comerç 2020.   
Sol·licituds: Fins al 31 de desembre, a  
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic  
(OMAP, plaça de l’Ajuntament, 1).  
Informació: santboi.cat/tramits. 

 

  

Formació famílies 
El programa de formació de famílies de l’Escola 
Municipal de Mares i Pares que cada any 
organitza l’Ajuntament oferirà dues xerrades 
durant el mes de gener a l’Escola Antoni Gaudí 
de 17.30 a 19 h. La primera tindrà lloc el dia 19 
i tractarà sobre l’autoritat en positiu. La segona 
es farà el dia 26 per parlar del procés de 
maduració personal dels fills i filles. Ambdues 
xerrades aniran a càrrec d’Anna Iglesias Coll, 
mestra, formadora i assessora familiar. 

Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i a 
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).
 

Cursos de català 
Del 14 al 18 de desembre de 2015 hi ha la 
inscripció al segon trimestre dels cursos i 

Tallers del Club de Feina
El Club de Feina de Coressa prepara 
tallers per al desembre: Fes més 
visible el teu currículum (4 de 
desembre), Descobreix les teves 
competències (11 de desembre) i 
Prepara’t per afrontar els processos 
de selecció (18 de desembre) 
Informació i inscripcions: 
coressa.cat i al tel. 93 6529830.  
Tallers gratuïts amb places limitades.

Formació contínua 2016
Formació subvencionada pel Consorci 
per a la Formació Contínua de 
Catalunya, adreçada prioritàriament 
a persones treballadores ocupades. 
Està previst començar aquests cursos 
a partir del proper mes de febrer.  
Ja estan obertes les preinscripcions a 
la pàgina web de Coressa. Alguns del 
cursos previstos són: Gestió  
de l’estrés i tècniques de relaxació  
(40 hores), Nòmines i Seguretat  
Social (60 hores), Estratègies de 
màrqueting 2.0 (50 hores).
Informació i inscripcions: 
coressa.cat i al telèfon 93 6529830. 

Formació 
ocupacional
Hi ha oberta la 
preinscripció per als 
cursos de formació 
ocupacional 
adreçats 
prioritàriament a 
persones aturades 
inscrites a l’OTG 
com a demandants 
d’ocupació. Tot 
i que es poden 
realitzar les 
preinscripcions, les 
accions formatives 
estan pendents 
d’aprovació pel 
Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC). 

Informació i inscripcions: 
coressa.cat i al telèfon 93 6529830. 

Poliesportius municipals 
Els poliesportius municipals  
ofereixen matrícula gratuïta per als 
nous abonaments, 
de l’1 al 14 de 
desembre de 2015 
(amb motiu de la 
Fira de la Puríssima) 
i de l’1 al 17 de gener 
de 2016 (amb motiu 
de l’Any Nou). 
Més informació:  
La Parellada  
(Tel. 93 6541003)
L’Olivera  
(Tel. 93 6545000) 
Can Massallera  
(Tel. 93 6617019) 

Sant Ramon 
A partir del dia 9 de desembre quedarà 
tancada la circulació de vehicles per 
la muntanya. Només es podrà accedir 
en vehicle motoritzat els dissabtes, 
diumenges i festius de 13 a 18 hores 
(només pel camí Vell dels Canons).  

 
Plens municipals 
Els plens de l’Ajuntament de Sant 
Boi -que se celebren el tercer dijous 
de cada mes- es 
retansmetran en 
directe a través 
d’Internet. Les 
sessions plenàries 
es podran veure 
a través del web 
municipal (santboi.
cat) i del Canal de 
l’Ajuntament de Sant 
Boi a la plataforma 
audiovisual Youtube 
(youtube.com/user/
AjuntamentSantBoi)

tallers de català per a adults organitzats pel 
Servei Local de Català de Sant Boi. Les places 
són limitades. Hi ha importants reduccions de 
matrícula (atur, pensionista, jubilació, família 
monoparental, nombrosa). 
Informació: cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya

 
Jocs en català 
El Consorci per a la Normalització Lingüística 
dóna a conèixer l’oferta de jocs i joguines en 
català i en fomenta l’ús i el consum a través 
de la campanya I tu, jugues en català?.. 
Informació: cpnl.cat/jocs

Igualtat
Continuen els tallers i cursos que programa el 
Centre de Recursos i Documentació. Activitats 
del mes de desembre: Grup de lectura 
dramatitzada (dies 2 i 9), Grup de suport  
a l’alletament matern i criança 
(dia 14), Punt de suport informàtic 
(dies 1, 2 i 3), Taller de relaxació 
(dies 2, 9 i 16) i Tecnologia 
pràctica: estalvia comprant i 
venent per Internet (dia 10). 
Informació i inscripcions:  
igualtatsantboi.cat i  
aixonoesamor.cat.

Prevenció del glaucoma 
Del 14 al 18 de desembre tindrà lloc la 
Campanya de Prevenció del Glaucoma i 
la Degeneració Macular.  La campanya va 
adreçada a tota la població, independentment 
de l’edat.   
Llocs i dies: dilluns 14: Mercat de Sant Jordi, 
c/ Francesc Macià, 61-63; dimarts 15: Mercat 
de Ciutat Cooperativa, c/ Pau Casals, 7; 
dimecres 16: 
Mercat de La 
Muntanyeta, 
c/ Lluís 
Pascual Roca, 
67-73; dijous 
17: Mercat 
de Torre de 
la Vila,  pl. 
Ramon Mas 
i Campderrós, s/n; divendres 18:  Mercat de 
Pagès, rambla de Rafael Casanova.  
Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h

OMAP 
L’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP) 
obrirà des del 27 de novembre fins al 8 de 
gener, amb motiu de les festes nadalenques, 

de les 8.30 a les 14 
h dels dies feiners. 
L’OMAP és el servei 
on podeu informar-
vos sobre qualsevol 
tema relacionat 
amb l’activitat de 
l’Ajuntament i fer 
tràmits. 

 
Espai de Debat Educatiu 
L’Espai de Debat Educatiu ofereix a 
professionals de l’educació i famílies, 
la possibilitat de reflexionar i debatre, 
conjuntament, aspectes importants de 
l’educació per tal de consensuar criteris 
d’actuació i millorar la coherència educativa. 
Enguany, el tema dels debats és l’ús eficient 
de les tecnologies de la informació. Les 
reunions es fan a Can Massallera coincidint en 
dimarts (de 17.30 a 19 h). 
Calendari de reunions: 15 de desembre de 
2015 i 12 de gener de 2016. La darrera reunió 
es farà el 14 de juliol. 
Informació i inscripcions:  Departament 
d’Educació de l’Ajuntament de Sant Boi. Tel. 
936351214 (Ext. 161)  pec@santboi.cat

Eleccions Generals 2015. El 20 de desembre 61.275 ciutadans i ciutadanes de Sant Boi 
podran exercir el dret al vot a les Eleccions Generals. Les sol·licituds de vot per correu es podran fer 
fins al 10 de desembre. Sant Boi habilitarà 110 meses repartides en 15 col·legis electorals (sense cap 
variació respecte a les eleccions anteriors). Cal recordar que l’horari de votacions serà de 9 a 20 h. 
L’escrutini dels resultats es podrà seguir en directe al web municipal (santboi.cat).

Aules d’estudi. El Centre de Recursos per als Estudiants de Can Mas-
sallera i L’Olivera obriran en horari nocturn en època d’exàmens. Can Mas-
sallera: De 21 a 01 h. L’Olivera: De 22 a 01 h, de dilluns a divendres, i de 
21 a 01 h, els caps de setmana. Dies: Del 14 al 30 de desembre de 2015 
(tancat els dies 24, 25 i 26) i del 2 al 31 de gener de 2016 (tancat el 5 i 6).   

OFERTES  
DE TREBALL
El Servei 
d’Intermediació  
i Orientació Laboral de 
l’empresa municipal 
CORESSA posa en 
contacte persones de 
Sant Boi que busquen 
feina amb empreses 
i comerços que 
necessiten personal.  
El servei és gratuït.  
Ràdio Sant Boi (89.4 
FM) emet cada segon 
i quart dijous de mes 
un programa sobre 
ofertes de treball  
a les 10.30 hores.
Informació: coressa.
cat, santboi.cat  
i SantboiApp 
(santboiapp.cat)

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 936529830).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades 
de contacte): correu 
electrònic ocupacio@
coressa.cat
o tel. 936529830).
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Agenda infantil
Diumenges 6 i 20 desembre
De 10 a 13 h I Tallers 
Familiars. Explorem el riu, 
des de Can Julià. Preu: 2€. Per 
a més informació i reserves: 
torrelavila@santboi.cat. 
Lloc: Can Julià. Organització: 
Ajuntament

Dissabte 12 de desembre
De 17 a 19 h I Tallers familiar. 
Fes una llar als animals de 
Torre de la Vila! Preu 2€. 
Reserves: torrelavila@santboi.
cat. Lloc: Masia de Torre de 
la Vila

Dijous 17 de desembre
18 h I Contacontes. Caçadors de llops. Amb la cia Anna Roca. De 3 a 12 anys. Lloc: La 
Gralla. Organitza: Consell de Barri Casablanca i Fed. Els Garrofers.

Dies 17 i 21 de desembre
11.15 h I Taller de música a per famílies. De 0 a 3 anys. Inscripció prèvia. Lloc: La Gralla. 
Organització: Consell de Barri Casablanca i Fed. Els Garrofers.
 

Dissabte 19 de desembre 
11 h I Taller de Circ. 
Un taller per aprendre 
i conèixer la màgia i la 
fantasia del món del circ.
Activitat a càrrec de la 
companyia Desastrosus 
Cirkus. Adreçat a nens 
i nenes, a partir de 
3 anys. Lloc: Escola 
M. Fernández Lara. 
Organització: Fed. Els 
Garrofers i Fundació  
La Roda 
 

17 h I Club de lectura infantil. Nasreddin, 
personatge dels contes d’Odile Weulersse. 
Tothom es burla d’ell, fins que decideix canviar 
la situació. Per a infants de 8 a 10 anys. Bibl. 
Jordi Rubió i Balaguer.

Dimecres 30 de desembre
18h I Espectacle Familiar: Mag Xule. Activitat gratuïta. Lloc: Can Massallera. 
Organització: Ajuntament

Diumenge 3 de gener de 2016
18 h I Espectacle familiar: Una historia del Oeste. Entrada voluntària a favor d’AECC 
Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Fed. Els Garrofers i Fundació La Roda

Divendres 15 de gener
18 h I L’Hora del conte: Contes de cine.  Amb Sara Genovart. Lloc: Bibl. M. A. Capmany

Dissabte 30 de gener
17 h I Club de lectura infantil: L’enemic, de Davide Calí. Lloc: Bibl.  Jordi R. i Balaguer

Diumenge 31 de gener
19 h I Espectacle familiar de màgia: Raphael 
Capri. Per a nens i nenes a partir de 3 anys. Preu: 
Entrada anticipada, 5€, i immediata, 7€. Venda 
anticipada, ticketea.com. Lloc: Can Massallera. 
Organització: Ajuntament

Infantil
 
De l’1 al 18 de desembre
Solidaritat: Síria, la 
paraula de l’exili, a 
càrrec de Metges del 
Món, en el marc del 
Dia Internacional dels 
Drets Humans. Lloc: Cal 
Ninyo. Organització: 
Ajuntament

Del 17 de desembre al 27 de gener 
Salut mental: Suso 
Espai. Per apropar 
el món de la salut 
mental a través de 
l’art. Treball basats en 
l’estudi d’exposicions 
del MNAC, Fundació 
Miró, Tàpies, Museu 
Picasso i altres 
treballs. Inauguració, 
dia 16 de desembre, 
a les 19 h. Lloc: 
LaSaleta de Can 
Castells Centre d’Art. 
Organització: Creació i Salut Mental

Del 26 de gener al 27 de febrer 
Solidaritat: 12 Històries, un fi comú. Lloc: LaSaleta de 
Can Castells Centre d’Art. Organització: Ass. Afoboi

Fins al 16 gener

Art xinès contemporani: De com Yukong va moure 
la muntanya mostra el treball d’Ai Weiwei i altres 
artistes xinesos que aposten pel compromís social i 
polític. Lloc: Can Castells Centre d’Art. Organització: 
Ajuntament

Del 23 gener al 20 de març
Exposició: Neandertals a Catalunya. Què menjaven, 
on vivien, quin era el seu pensament simbòlic, què 
en tenim de comú... Lloc: Museu-Can Barraquer. 
Organització: Ajuntament

Exposicions

Divendres 4 de desembre
18 h I Cinefòrum: El 
Milagro de Ana Sullivan, 
d’Arthur Penn. En el marc 
del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat. 
Lloc: Cal Ninyo. Organització: 
Associació Equilibri

Dissabte 5 de desembre
Esport: Torneig La Campana. Lloc: Petanca Casablanca. 
Organització: C Petanca Casablanca

Diumenge 6 desembre
A les 12 i a les 18 h I Cercavila musical amb els 
Grallers de la Pessigolla. Lloc: pels carrers de la Fira. 
Organització: Òmnium Cultural
 
De 17 a 18 h I Esport: 
Zumba familiar per a totes 
les edats. Lloc: Carrer de 
Baldiri Aleu. Organització: 
Duet Sports

Dimarts 8 desembre
12 h I Espectacle: Xaparrim. Cançó improvisada a 
càrrec de la cia Corrandes són corrandes. Entrada lliure. 
Lloc: Cal Ninyo. Organització: Òmnium Cultural 

Divendres 11 de desembre
20.30h I Música: Banda de Sant Josep Obrer. Lloc: 
Casal de Casablanca. Organització: Espai Les Muses de 
Casablanca

Dissabte 12 de desembre 
11.30h I III Mostra de Dansa per a la Marató de 
TV3. Can Massallera. Preu: 4, anticipada, i 5, venda 
immediata. Organització: L’Estudi, Escola de Dansa
 
17h I Ball Popular.Amb música en directe. Preu: 
3 € (socis) i 4 € (no socis). Lloc: Can Massallera 
Organització: AV Vinyets-Molí Vell
 
21 h I Jazz: Gaby Mirabet & Sergio Belloso Duet. Saxo 
alt i guitarra. Lloc: Casal Casablanca. Organització: Les 
Muses. 

Diumenge 13 desembre
De 10 a 13 h I Taller: Fem de Pagès! Circuit amb 
bicicleta, que consisteix en 
una passejada per l’espai del 
Parc Agrari i taller a la masia 
de Cal Notari. Els més petits 
faran de pagesos i s’enduran 
a casa un planter per tenir-ne 
cura. Trobada: Estació del FGC 
de Sant Boi. Preu 2€. Contacte 
i reserves sombici@sombici.
cat. Organització: Ajuntament
 

12 h I Presentació: Mòdul informatiu tàctil. El 
Museu disposarà d’un mòdul sobre el segle XVIII amb 
llenguatge Braïlle per a persones cegues. Lloc: Museu-
Can Barraquer. Organització: Ajuntament

Dilluns 14 de desembre
18.30 h I Taller:Showcooking amb Albert Mendiola. 
El xef santboià prepararà plats en directe amb 
productes de proximitat i de temporada. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia dins del projecte De 
l’hort a la biblioteca. Lloc: Biblioteca Jordi R. i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi
 
19 h I Taula rodona: Persones refugiades d’ahir i 
d’avui. Les guerres civils d’Espanya, Ruanda i Síria. 
Amb Jordi Palou-
Loverdos i Carles 
Serret. En el marc de 
la commemoració 
del Dia Internacional 
dels Drets Humans 
(10 des.). Lloc: Sala de 
Plens de l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament

Dies 15 i 16 de desembre
De 18 a 22 h I Esports: 
Molí-Cup Solidaria 
2015. Torneig de futbol 
solidari. Lloc: camp 
municipal La Parellada. 
Organització: CF 
Vinyets Molí Vell amb 
la col·laboració d’Ajut 
al Quart Món, Càrites, 
Església Evangèlica 
Llibertat i Església Rey de Reyes  

Dimecres 16 de desembre
18 h I Literatura: La veu dels poetes. L’escola, els 
mestres. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 
20 h I Solidaritat: Un minut de vergonya, un minut de 
dignitat. Cloenda de les concentracions solidàries dels 
dimecres Sant Boi, ciutat refugi. Lloc: pl. Ajuntament. 
Organització:  Ajuntament
 

Dijous 17 de desembre 
20.30 h I Concert: A 4 cordes. El músics components de 
l’orquestra de Sant 
Boi interpretaran 
peces de música 
barroca, de Vivaldi, 
de Händel i d’altres 
compositors. 
Lloc: Casal de 
Casablanca. 
Organització: Espai 
Les Muses de 
Casablanca

Divendres 8 gener 
d’11 a 13 h I Esport: 
Exhibició de Freestyle 
slalom. Patinatge en 
línia, dj’s i graffiti. Lloc: 
Pista de patinatge de 
La Gralla. Organització: 
Consell de Barri de 
Casablanca i Fed. 
d’Entitats Els Garrofers.
 
21 h I Concert: Dorigen. Grup de Pop amb algunes 
versions de l’Elvis, Van Morrison, .... Es va crear a la 
Palma de Cervelló i es presentaran a les Muses. Format 
per Emili Gavarró, Miki Baron, Dick Lonergan i Carles 
Suárez. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les 
Muses de Casablanca

Dissabte 9 de gener
De 10.30 a 20 h. I I Torneig d’Hivern Sant Boi d’Escacs. 
Per a jugadors federats. Bases, a www.cesantboi.cat. 
Lloc: Casal de Marianao. Organització: CE Sant Boi. 
 
21 h I Concert: Los Gajos. Amb blues i rock. Casal 
de Casablanca. Organització: Espai Les Muses de 
Casablanca

Dimarts 12 de gener
20 h I Club de Lectura: Doña Rosita la soltera, de 
Federico García Lorca. Cal inscripció prèvia. Lloc: Bibl. 
M. Aurèlia Capmany. Organització: Ass. Equilibri i 
Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Dimecres 13 de gener
18.30 h I Literatura. Tertúlia amb El diablo en los ojos, 
de Jesús Ferrero. Biblioteca Jordi R. i Balaguer.

Divendres 15 de gener
18 h I Literatura: contes de cine. Lloc: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer

Dimecres 20 de gener 
18 h Literatura. 
La veu dels 
poetes: Goethe. 
Ens apropem a 
l’obra del genial 
autor de Faust.
Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i 
Balaguer

Diumenge 24 de gener
19 h I Teatre: 
La Plaza del 
Diamante. 
Amb Lolita 
Flores. Entrada 
anticipada, 18€, 
entrada normal, 
i 15€, reduïda. 
Menors de 16 
anys, 5€. Venda 
anticipada 
a ticketea.
com. Lloc: Can 
Massallera. 
Organització: Ajuntament

En veu alta, tots llegim
Els dijous. 11 h I Lectura en veu alta del llibre No hay 
que morir dos veces, de Frrancisco González Ledesma. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 19 de desembre
9.30 h I Esports: Jornada 
comarcal d’atletisme en 
pista dels jocs escolars. 
Lloc: Estadi Municipal 
d’Atletisme Constantí 
Miranda. Organització: Club 
Atletisme Sant Boi i Consell 
Esportiu del Baix Llobregat 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 
 
De 17 a 19 h I Taller: Juga a ser eficient. Preu 2€. 
Contacte i reserves torrelavila@santboi.cat. Lloc: 
Centre d’Educació Ambiental i d’Estudis dels Residus de 
la Masia de Torre de la Vila. Organització: Ajuntament
 
21 h I Humor: amb 
Lluís Inarejos, que 
es posa a la pell 
d’Eugenio. Lloc: 
Casal de Casablanca. 
Organització: Espai Les 
Muses de Casablanca. 

Dimecres 23 de desembre
17 h I Esport: Zumba per a nens i nenes de 3 a 13 
anys. Lloc: La Gralla. Organització: Consell de Barri 
Casablanca i Fed. d’Entitats Els Garrofers

Dimarts 28 de desembre
11 h I Sorteig: Aquest 
Nadal guanya 6.000 
euros. Les associacions 
de comerciants 
lliuraran butlletes 
a la clientela fins al 
dia 19 de desembre. 
Hi haurà tres premis:  
6.000, 3.000 i 100 €. 
Lloc: pl. Ajuntament. 
Organització: 
associacions de 
comerciants de Sant 
Boi

Dimarts 29 de desembre
19 h I Espectacle 
familiar: 
Somriures i 
llàgrimes.  
Amb la 
companya M&M. 
25 cantants, 
actors, músics i 
la Coral Pedres 
Blanques 
representen la 
primera versió 
en català del 
conegur musical. 
Lloc: Can Massallera. Preu: 14 €, entrada normal 
en venda anticipada a ticketea.com. Organització: 
Ajuntament

Diumenge 3 gener
11.30 h I Història: Visita 
guiada amb Roc de 
Benviure, un soldat atrapat 
en el temps. Per conèixer de 
primera mà, la història de 
la torre. Activitat gratuïta. 
Lloc: Torre Benviure. 
Organització: Ajuntament

Setmana de la No- 
Violència i la Pau 2016
 
Del 25 al 28 de gener 
De 17 a 19 h I Tallers per la pau: 
L’arbre dels desitjos. Mandala gegant 
per la pau col·lectiva i Què és per a tu 
la pau?
 
Divendres 29 de gener 
18 h I Contacontes: Les històries de 
Frieden. Per reflexionar sobre 
la convivència pacífica. A càrrec de la 
cia Patawa. A partir de 4 anys
 
Dissabte 30 de gener 
12 h I Titelles: El drac 
màgic i altres contes animals. Amb 
la companyia Pamipipa (a la foto). A 
partir de 3 anys
 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
Organització: Ajuntament

Calendari de l’Ajuntament
L’AGENDA  on line
santboi.cat

culturasantboi.cat

joventutsantboi.cat

igualtatsantboi.cat
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Pessebre vivent de Ciutat Cooperativa
La Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa, la Federació d’Entitats Els Garrofers i 
l’Ajuntament organitzen un pessebre vivent molt participatiu. La primera edició va 
tenir lloc l’any 2009 i des de 2012 es fa als jardins del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 
A poc a poc, ha passat de ser l’activitat més popular del barri a tenir vocació de ser 
coneguda a tota la ciutat. És tot un esdeveniment de participació comunitària on veïns 
i veïnes, a títol particular o en representació de diferents associacions, ajuden a fer els 
preparatius, el muntatge i l’ambient. 
 

Pessebre tradicional 
Com cada any, la plaça de l’Ajuntament acull el pessebre tradicional de Nadal que 
incorpora tots els elements que identifiquen el naixement de Jesús. El dia 13 el 
pessebre serà l’escenari de l’arribada a Catalunya de la Flama de la Pau, acte amb el 
qual es dona la benvinguda al temps de Nadal. 
   

Pessebre artístic 
Des de la Fira de la Puríssima, a l’església de Sant Baldiri, es 
pot visitar el pessebre artístic dels Pessebristes de Sant Boi. 
L’entitat també organitza el concurs Fem el Pessebre! per 
promoure el pessebrisme a la ciutat.  

Fins al 4 de desembre
De 17.30 a 19 h I Taller de Nadal. Per a nens i nenes de 
3 a 9 anys. El darrer dia es guarnirà el casal i l’arbre de 
Nadal. Lloc i inscripcions: Casal de Cooperativa i Molí 
Nou. Organització: Casal de Cooperativa i Molí Nou 

Diumenge 6 de desembre
18 h I Pessebre Vivent. Lloc: Can Massallera. 
Organització: AV Vinyets i Molí Vell  
 
20.30 h I Música de banda. Amb la banda de Sant 
Josep Obrer. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: 
Federació Els Garrofers i Consell de Barri Casablanca

Dissabte 12 de desembre
20 h I Concert: Rock de Joguina amb grups locals. 
Vinculada a la campanya Joguines per a tothom. 
Lloc: Casal de Marianao. Organització: Pla de 
Desenvolupament Comunitari, Fem Música i Salesians 
amb la col·laboració de La Càpsula. 

Diumenge 13 de desembre
De 9 a 15 h I Esports: Pedalejant per la Marató de 
TV3. Entitats ciclistes del Baix Llobregat. Informació: 
parcciclistasantboi.com. Lloc: Parc Ciclista Sant Boi. 
Organització: Ajuntament
 
12 h I Espectacle 
Familiar: Landry, 
el rumbero. Rumba 
catalana per a gent 
petita i gran. Lloc: Casal 
de Ciutat Cooperativa. 
Organització: Ajuntament
 
17 h Festival de Nadales. Amb la Coral de l’Ass. Cultural 
Peraleda. Preu: 2 € per col·laborar en la campanya 
Joguines per a tothom. Lloc: Casal de Camps Blancs. 
Organització: Casal de Camps Blancs
 
17 h I Arribada de la Flama de la Pau. Enguany, Sant 
Boi acull l’acte central de la rebuda de la Flama de 
la Pau a Catalunya sota el lema Connecta la llum, en 
referència a la necessitat de lluitar contra la pobresa 
energètica. La ciutat ja va protagonitzar aquest acte 
fa quinze anys que s’emmarca en la commemoració 
del 50è aniversari de 
l’Agrupament Escolta 
i Guia Sant Ramon 
Nonat. També es 
penjaran desitjos de 
pau a les oliveres del 
pessebre de la plaça 
de l’Ajuntament. Es 
cantaran nadales amb 
les corals de Sant Boi. Lloc: plaça de l’Ajuntament. 
Organització AEG Sant Ramon Nonat
 
19.30 h I Concert de gospel i sopar Solidari. En benefici 
dels projectes que es recolzen dins del marc de la 
campanya Suma’t pels drets de la infància. Lloc: Teatre 
Escola Salesians. Organització: Ong Vols

Dilluns 14 de desembre
11 h I XII Cantada de Nadales. Amb l’alumnat de 
primària de les escoles de Sant Boi. Lloc: plaça de 
l’Ajuntament. Organització: Grup de treball de mestres 
de música dels centre educatius de la zona
 
D’ 11 i a 18 h I Arribada del Tió amb les llars d’infants, 
escola Montbaig, Institució Balmes i Esplai Eixida. Lloc: 
Casal de Camps Blancs. Orgnaització: Casal de Camps 
Blancs

Dimarts 15 de desembre
De 10 a 14 h i de 16 a 19 h I Exposició 
de treballs de manualitats del taller 
de la Gent Gran. Lloc: Casal de Camps 
Blancs. Organització: Casal de Camps 
Blancs

Dimecres 16 de 
desembre
17.30 h I Nadal a Camps Blancs. 
Amb l’Esplai Eixida i Cultura Viva. 
Espectacle i Cagatió. Lloc: Casal Camps 
Blancs. Organització: Casal de Camps 
Blancs
 
18 h I Taller de nadal per a adults: Guarnim casa 
nostra per Nadal amb materials econòmics i en poc 
temps. Cal inscripció. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany
 
18.30 h I Recital de cançó i poesia. Amb cantautors de 
l’entitat. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Retalls d’Art. 
Entrada lliure

Dijous 17 de desembre
17.30 h I El Nadal de Cultura Viva. Lloc: Casal de Camps 
Blancs. Organització: Casal de Camps Blancs

Divendres 18 de desembre
17 h I El Nadal de la gent gran. Lloc: Casal de Camps 
Blancs. Organització: Casal de Camps Blancs
 
18 h I Espectacle: Granotes i gripaus i altres contes de 
Nadal amb Cesc Serrat. Lloc: Biblioteca Maria Aurèlia 
Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi
 
18 h I Festival Nadal solidari. Recollida de roba d’abric 
per als refugiats de Síria. Lloc: Cal Ninyo. Organització: 
Esplai La Barretina
 
18 h I Concert de Corals. Amb les agrupacions corals 
La Gavina, Fundació Marianao, Vox Mulieribus, Ntra. 
Sra. de Peraleda. Lloc: Casal de Marianao. Organització: 
Casal de Marianao amb la col·laboració dels Salesians 
 
20 h I Concert: Amadeu Casas, Smoking Stones y 
amigos. De la campanya de recollida de joguines pel 
barri. Lloc: Casal de Casablanca. Preu solidari: una 
joguina nova. Organització: Manuel Marindel ( del 
programa Born to be bad, Radio Sant Boi), Amadeu 
Casas i Les Muses de Casablanca
 
22 h I Sopar Solidari. De la campanya Una joguina per a 
tothom. Lloc: Casal de Marianao. Preu 7€. Organització: 
Casal de Marianao i Pla de Desenvolupament 
Comunitari.

Dies 18 i 23 de desembre
De 17.30 a 19 h I Tallers:  Mercat és Salut. Tallers 
d’aperitius de Nadal saludables i divertits per a infants. 
Lloc: dia 18, al  Mercat de Cooperativa i dia 23, Mercat 
de la Torre de la Vila. Organització: Ajuntament

Dissabte 19 de desembre
De 9 a 14 h I Esports: II Torneig Internacional de Nadal 
d’Escacs Blitz CE Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Lloc: 
Casal de Ciutat 
Cooperativa 
i Molí Nou. 
Organització: 
Club d’Escacs 
Ciutat 
Cooperativa i 
Molí Nou.

Dies 28, 29 i 30 de desembre
D’11 a 14 h I Infalúdic. Jocs gegants populars d’arreu 
del món, circuit de cotxes caminadors (nens i nenes 
d’1 a 4 anys), rocòdrom d’escalada amb tirolina, circuit 
de karts de pedals i pintacares. Lloc: pl. Catalunya (en 
cas de pluja les activitats es faran a Can Massallera). 
Organització: Ajuntament

Dies  25, 26 i 27 de desembre i 2 i 
3 de gener
19 h I Els Pastorets de Sant Boi. Els populars 
Pastorets, segons versió de Rafael Anglada, amb un toc 
d’actualitat. Reserva d’entrades: www.tripijoc.cat. Lloc: 
Cal Ninyo. Organització: Col·lectiu teatral Tripijoc

Dia 28 de desembre i 5 de gener
De 10 a 12 h I Tallers familiars: Decorem Galetes i 
cupcakes. Preu per nen o familia: 18€. Cal reservar. 
Lloc: Casal de Casablanca. Organització:  Espai Les 
Muses amb la col·laboració de Fusion Cake.
 
18 h I Contacontes: Contes de Nadal. Amb Anna Roca. 
De 3 a 12 anys. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: 
Consell de Barri Casablanca i Fed. Els Garrofers.

Dimarts 29 de desembre
17.30 h I Taller infantil de Nadal. De 3 a 10 anys. Lloc: 
Can Massallera. Organització: Ajuntament amb la 
col·laboració de l’AEG Sant Ramon Nonat. 
 
17.30 h I Presentació de llibres. A càrrec de La 
Filomena. Perquè els fills i filles aprenguin a menjar sa. 
Es podran comprar cistelles de verdures ecològiques del 
Parc Agrari. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les 
Muses amb la col·laboració del Parc Agrari 

Dijous 31 de desembre
17 h I Festa de L’Home dels Nassos. Animació i 
cercavila (pl. Ajuntament, O’Donnell, Jaume I, Torre 
Figueres, Mossèn Jacint Verdaguer, pl. Catalunya, 
Francesc Macià, Jaume I, Major i pl. Ajuntament). 
Organització: Pessebristes de Sant Boi, Fed. Els 
Garrofers i Ajuntament

Divendres 1 de gener
19 h I Concert de Cap d’Any: 40è Aniv. de la Coral 
Reinaixença amb les 
corals infantils Patim-
Patim, Esqueix i No 
ve d’Un To i el Grup 
Instrumental Tactus. 
Acte pro restauració de 
la teulada de l’església. 
Lloc: parròquia de Sant 
Baldiri. Organització: 
Coral Renaixença 

Nadal Ludoteca L’Olivera
Dia 12 des. Portes obertes Pequeteca (10.45 a 13.15 
h). Dia 14 i 29 des. Taller: Fem piruletes de Nadal (de 
17.15 a 19.15 h.) Dia 15 des. Jo també Jugo, joc familiar 
(de 17.15 a 19.45 h). Dia 16 des. Per a pares i mares: 
Entendre’ls i fer-nos entendre 
(de 17.15 a 18.45 h). Dia 17 des. 
Portes obertes Ludoteca (17.15 a 
19.45 h). Dia 18 des. Espectacle: 
Alícia al País de les Meravelles 
(18.30 h). Dia 30 des. Titelles: Els 
tres porquets (18.30 h). Dia 4 gen. 
Animació Fem una festa (de 18 a 
19 h). Patge Reial (de 17 a 20 h). 
Gratuït amb reserva. Lloc: L’Olivera. 
Organització: Ajuntament.

Dies 19 de desembre i 2 de gener 
De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h I La Botigueta de Nadal: 
La fira de les coses boniques. Aquest Nadal, regala 
handmade! Lloc:  Espai We Art (Lluís Castlles, 25). 
Organització: We Art
 
11.30 h I Tió de Nadal. Fns a 8 anys. Lloc: pl. 
Ajuntament. Organització: Pessebristes de Sant Boi, 
Fed. Els Garrofers i Ajuntament

Dies 19 i 20 de desembre
Pessebre Vivent de Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Els 
veïns i les veïnes ens faran viure un pessebre en viu i 
en directe. Horari: dia 19, de 17 a 20 h, i dia 20, d’11 
a 13 h i de 17 a 20 h. Lloc: Jardins del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. Organització: Comissió de Festes de 
Cooperativa i Molí Nou amb la col·laboració de Fed. Els 
Garrofers i Ajuntament.

Dies 19 i 20 de desembre
7.30 h I Excursió al Maresme. Informació a Can 
Massallera, tel. 93 652 28 17. Preu: 97 €. Sortida: pl. 
Catalunya. Organització: AV Vinyets i Molí Vell 

Diumenge 20 de desembre
11.30 h I Taller: Un àpat de Nadal del segle XIX. 
Gratuït amb l’entrada al museu. Lloc: Museu-Can 
Barraquer. Organització: Ajuntament

Dilluns 21 de desembre
15 h I Cantada de nadales de l’Escola Montbaig. Lloc: 
Casal Camps Blancs. Organització: Casal de Camps 
Blancs

Dies 21 i 22 de desembre
17.30 h I Contes del Tió. Lloc: Casal de Marianao. 
Organització: Casal Marianao amb la col·laboració del 
Casal Català Cubà

Fins el 21 de desembre 
Apadrinament Solidari de Cartes de Reis. Lloc: Can 
Massallera. Organització: Parròquia Mare de Déu de 
Montserrat, Parròquia Sant Baldiri i Ajuntament

Dimecres 23 de desembre
18 h  I Cantada de Nadales en Anglès. Entrada solidària 
per a la campanya Apadrina un nen. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Let’s go English   
 
18 h I Nadal de l’ACA Casa de Cadiz. Lloc: Casal de 
Camps Blancs. Organització: Casal de Camps Blancs
 
21è Fem el Pessebre! Concurs tradicional. Darrer 
dia per partcipar. Les 
distincions es lliuraran el dia 
29 de gener de 2016, a les 
19.30 h, a Can Massallera.  
Inscripcions: Hotel d’Entitats 
(Riereta, 4), femelpessebre@
pessebristes-santboi.
org o www.pessebristes-
santboi.org. Organització: 
Pessebristes de Sant Boi

Dijous 24 de desembre
11 h I Tió de Nadal. Lloc: pl. Maria-Mercè Marçal 
(c/Eusebi Güell, al costat del rest. Petit Xató). 
Organització: Casal de Marianao
 
11 h I Festa del Tió Lloc: pl. Pare Carles Masó i Blanch. 
Organització: Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou i 
Comissió de Festes Cooperativa i Molí Nou

Exposicions
 

Podeu col·laborar-hi apadrinant una carta als Reis Mags, regalant joguines noves, 
homologades, no bèl·liques i no sexistes per a nens i nenes de 0 a 13 anys, fent 
una aportació econòmica, assistint al concert Rock de joguina (12 de desembre), a 
l’espectacle familiar de Landry el rumbero al Casal de Ciutat Cooperativa (dia 13) i 
participant com a voluntaris o voluntàries.  

Punts de recollida  
Salesians (c/ Salvador Allende, 6), Esplai Eixida (c/Salvador Seguí, 59), Creu Roja de 
Sant Boi (av. Marina, s/n), Comissaria dels Mossos d’Esquadra (c/Joan Baptista Milà, 2) i 
al casal del vostre barri. 

Informació 
Casal de Cooperativa i Molí Nou, Salesians, Can Massallera, Esplai Eixida. Federació Els 
Garrofers i Creu Roja

Nadal Solidari

 Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg Agenda Nadal’15/16
Exposicions

 

Una cavalcada participativa 
Enguany, la iconografia està inspirada en els relats de Tolkien (El senyor dels 
anells…) i en la fantasia de Canción de hielo y fuego, relat de George R.R. Martin 
en què està inspirada la sèrie televisiva Joc de Trons. Una dotzena d’entitats han 
col·laborat perquè a les carrosses no faltin nimfes, fades de flors, follets irlandesos, 
hobbits, la reina del gel, trolls, elfs..., tot plegat emmarcat en un model de 
treball participatiu i de creació comunitària. El treball conceptual de la cavalcada 
va començar a l’estiu i, des del mes d’octubre, els esforços s’han centrat en la 
construcció de les carrosses que acompanyaran la comitiva “reial”. La cercavila 
comptarà amb la participació de 900 persones. 
Ses Majestats seran rebuts al parc de la Muntanyeta amb un espectacle de la 
companyia Gog i Magog. A continuació començarà la cercavila i, un cop Melcior, 
Gaspar i Baltasar arribin a la plaça de l’Ajuntament, l’alcaldessa els lliurarà les 
claus de la ciutat perquè puguin entrar a les cases de tots els santboians i totes les 
santboianes a deixar els regals.  

Recorregut: des del parc de la Muntanyeta, c/ Baldiri Aleu, rda. Sant Ramon, 
av. Onze de Setembre, pl. Catalunya, c/ Francesc Macià, c/Lluís Pascual Roca, c/
Montmany, c/Eusebi Güell, ronda de Sant Ramon, c/ Frederic Mompou, c/Rubió i 
Ors, c/Girona, c/Pablo Picasso, pl. Pallars Sobirà, c/ Carles Martí i rambla de Rafael 
Casanova. 

Organització: Ajuntament amb la col·laboració de Asociación Cultural Casa 
de Sevilla, AMPA Escola Benviure, Centro Cultural Nuestra Señora de Lourdes, 
Comissió de Festes Cooperativa Molí Nou, Tots Som Santboians, AMPA Sagrat Cor 
Vedruna, Colla de Diables Sant Boi, Esplai Cargol, Associación Cultural Casa de 
Cádiz, AMPA Salesians, Federació d’Entitats Els Garrofers i Diables de Casablanca. 

Les cartes als Reis, a cada barri 
Casablanca. Patge Reial i tallers infantils de construcció de joguines amb materials 
reciclats. Dies 3 i 4, a les 17.30 h. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: 
Federació Els Garrofers i Consell de Casablanca.  
Camps Blancs. Des del 15 de desembre, bústia reial per portar les cartes als Reis 
Mags i, el dia 5 de gener, a les 12 h, arribada del Patge Reial. Lloc: Casal de Camps 
Blancs. Organització: Casal de Camps Blancs. 
Centre. Patge Reial. Amb globoflèxia a càrrec de Vila Màgica. Dia 2 de gener, d’11 a 
14 h. Lloc: pl. Ajuntament. Organització: Ajuntament.  
Ciutat Cooperativa i Molí Nou. Patge Reial. Dia 4 de gener, de 17 a 20 h. Lloc: pl. 
Carles Massó i Blanch. Organització: Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa i 
Molí Nou. 
Marianao. Dies 3 i 4 de gener, de 17 a 19 h, al Casal de Marianao, Patge Reial 
amb l’espectacle La fàbrica reial, i dia 4 de gener, a les 18 h, espectacle Fem  una 
festa, a la pl. Montserrat Roig. Organització: Consell de Barri Marianao amb la 
col·laboració d’Espai Lúdic.  
Vinyets i Molí  Vell. Patge Reial. Amb globoflèxia a càrrec Vila Màgica . Dia 3 
de gener, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i dia 4, de 17 a 20 h. Lloc: pl. Catalunya. 
Organització: Ajuntament i Associació de Mags de Sant Boi.

Reis Mags 2016

17:30h ARRIBADA DELS REIS 
AL PARC DE LA MUNTANYETA

5/1/2016
CAVALCADA
Sant Boi de
Llobregat

21:00h ARRIBADA A LA 
PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Baldiri Aleu, Ronda Sant Ramon, Onze de setembre, 
Plaça Catalunya, Francesc Macià, Lluís Pascual Roca,
Montmany, Eusebi Güell, Ronda Sant Ramon, Frederic 
Mompou, Rubió i Ors, Girona, Pablo Picasso,Plaça 
Pallars Sobirà, Carles Martí, Rambla Rafael Casanova.
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Les entitats de Sant Boi tornen a organitzar recollides solidàries d’aliments per a 
les famílies amb més necessitats. Clubs esportius santboians, Ajut al Quart Món, 
Càrites, les parròquies, les esglésies evangèliques, les associacions de pares 
i mares i altres associacions duran a terme accions amb aquesta finalitat. Les 
aportacions rebudes es portaran a la botiga Aliments Solidaris on es coordiran 
les tasques de distribució. Per fer aportacions solidàries a la campanya o 
col·laborar en les tasques d’organització, recollida i transport podeu contactar 
amb la botiga, mitjançant el telèfon 93 640 97 67 o el correu electrònic 
as.santboi@gmail.com. L’any passat es van reunir 8.878 Kg d’aliments durant la 
campanya nadalenca i hi van participar una trentena d’entitats.



marcada per la varietat dels productes. Per cert, 
un dels nostres productes amb més demanda a 
totes les botigues és una barra de pa que hem 
batejat com la Santboiana.

Sou una empresa arrelada al territori?
Desenvolupem un model social per retornar 
al territori allò que ens dóna. Habitualment 
participem en accions solidàries i col·laborem 
amb associacions sense ànim de lucre  del  
nostre entorn n

Continueu aportant valor a l’ofici de forner?
Entenem la qualitat com una eina basada en la 
millora contínua. Des de la tradició, apostem 
per les noves tendències de sabors i gustos. Fem 
servir matèries primeres de qualitat que fan 
que els nostres productes siguin diferenciats i 
agradables al paladar. 

Com us ha afectat la crisi econòmica?
Durant uns anys vam creure que el nostre 
negoci s’estava morint. Els  clients  tenien  
altres  possibilitats de compra amb preus molt 
competitius. Després d’una fase d’incertesa 
vam reaccionar. D’un temps ençà, tot l’equip 
de persones de l’empresa està convençut que 
només hi ha un camí: innovació, servei i qualitat. 
El canvi de filosofia ens ha donat bons resultats 
i ens ha posat en contacte amb especialistes 
que ens han ajudat a crear el nostre nou model  
de comerç. 

Quina és la vostra aposta de cara a la clientela?
Tothom té alguna cosa a dir del pa. Quan ningú 
creia en el producte algú va apostar per la qualitat. 
En el nostre cas, hem anat a buscar aquella 
clientela que vulgui i pugui pagar un producte de 
qualitat i fresc. Avui en dia la fidelitat del client ve 

Quan va començar Panet?
La nostra família, originària de la comarca del 
Bages, es va instal·lar a Sant Boi l’any 1962. El 
primer establiment es va obrir al carrer Pi i Margall 
i vuit anys després es va traslladar al barri de 
Marianao. Fa més de 50 anys que ens dediquem a 
l’ofici de forner. Aquest desembre obrirem un nou 
establiment, a prop del Mercat de Sant  Jordi, que 
representa la nova imatge de les nostres botigues.

Encara sou una empresa familiar?
La família ha estat una peça clau en el 
desenvolupament de l’empresa. El meu pare, 
amb 85 anys, encara hi ajuda. Els meus germans 
Rosendo i Àngels i la meva dona, Olga, han 
tingut un paper molt important. Ara és el torn 
d’una nova generació. La meva filla Glòria porta 
l’àrea comercial i aviat s’incorporarà la meva 
filla Gemma. L’empresa ha crescut i ara tenim 
una plantilla de 140 persones, repartides entre 
personal d’obradors, dependentes,  repartidors i 
personal d’oficina.
 
Quin és el vostre nou model de negoci?
La inversió en formació ens ha portat a millorar 
la qualitat dels productes mitjançant un millor 
coneixement de les matèries primeres i dels 
processos d’elaboració. Paral·lelament, hem 
ampliat el nombre de botigues amb una nova 
imatge i una millor ubicació. La supervivència 
del negoci s’ha basat en un bon producte, un bon 
equip i una bona gestió.

N La supervivència del 
negoci s’ha basat en un 
bon producte, un bon 
equip i una bona gestió

N En el món de  
l’empresa només hi 
ha un camí: innovació, 
servei i qualitat  

ESTEVE BACH és l’ànima de la cadena Panet (forns de pa i forns de pa amb degustació), que 
compta amb 30 establiments al Baix Llobregat i Barcelonès. L’any 1973, amb només 15 anys, va 
començar a treballar en l’ofici de forner al primer establiment que la seva família va obrir a Sant Boi. 

“Tothom té 
alguna cosa  
a dir del pa”


