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140 entitats de Sant Boi han signat el Con-
tracte de Ciutat 2019. Aquest document, 
formalitzat el dia 24 d’abril a Can Massa-
llera juntament amb els convenis anuals 
de col·laboració, referma un compromís 
col·lectiu de tota la ciutat amb la cura i l’ús 
responsable de l’espai públic.

Per mitjà del Contracte de Ciutat 2019, 
l’Ajuntament de Sant Boi es responsabilit-
za de destinar recursos per assolir un espai 
públic de qualitat, mentre que les entitats 
signants se sumen a aquest mateix objectiu 
tot assumint un conjunt de compromisos.

Compromisos compartits
Entre aquests compromisos hi ha, per 
exemple, l’apadrinament de places i jard-
ins urbans i de parcel·les a la zona fores-
tal, la qual cosa comporta realitzar accions 

de protecció o de sensibilització envers 
aquests espais.

Les entitats també es comprometen a 
tenir cura dels espais que ocupen i dels es-
pais on organitzen activitats; a promoure la 
reducció dels residus i la recollida selectiva 
en les activitats que celebrin a l’aire lliure 
i a fomentar la neteja com a valor cívic i 
l’estima de l’espai públic per part de la ciu-
tadania.

Dues accions l’any
Per últim, les entitats signants assumeixen 
realitzar en el termini d’un any almenys 
dues accions de corresponsabilitat amb 
l’espai públic d’entre una llista que inclou, 
entre altres, l’organització d’activitats tea-
trals, musicals o artístiques relacionades 
amb aquesta temàtica o l’actuació com a 

agents informatius en relació a la tinença 
responsable d’animals de companyia o a 
la reducció de punts negres per brutícia o 
vandalisme.

El Contracte de Ciutat 2019 dona con-
tinuïtat als compromisos assolits els dos 
anys anteriors per les entitats durant l’acte 
de signatura de convenis, sempre amb 
l’objectiu de donar una resposta col·lectiva 
als principals reptes del present i el futur 
de la ciutat. 

Testimonis
Durant l’acte de signatura dels convenis 
d’enguany, dues entitats locals, Spai Cario-
ca i el Club d’Atletisme Sant Boi, van oferir 
el seu testimoni com a participants al llarg 
del darrer any en experiències de millora de 
l’espai públic i la neteja.

Contracte de Ciutat: les entitats ratifiquen 
el compromís col·lectiu amb l’espai públic

140 entitats de 
Sant Boi van signar 
a Can Massallera 
el document  del 
Contracte de  
Ciutat 2019

NLa vinculació del teixit associatiu de Sant Boi amb aquest document garanteix any rere any 
una resposta col·lectiva als principals reptes del present i el futur de la ciutat
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cultura ètica de ciutat
com a exercici de coresponsabilitat i 
exemplaritat

Activitats populars per fomentar la 
corresponsabilitat de tothom

11 de maig
Jornada de neteja
Clean-Up Day

19 de maig
Trobada  
Animals&Cia

2 de juny
Gimcana ‘Sant Boi 
Lliure de Plàstics’

2019 ha estat el tercer any consecutiu en 
què l’Ajuntament i les entitats locals de 
Sant Boi han signat un Contracte de Ciutat. 

El primer d’aquests contractes, l’any 2017, 
va expressar un compromís genèric de tre-
ballar col·lectivament per donar resposta 
als principals reptes de la ciutat. 

L’any 2018 el compromís es va concre-
tar per primer cop de forma explícita en 
un d’aquests reptes: la cura i ús responsa-
ble de l’espai públic. Com a conseqüència 
d’aquest compromís, al llarg dels darrers 
mesos s’han dut a terme diferents accions 
de sensibilització i corresponsabilitat. 

Una de les més rellevants va ser la celebra-
ció de la jornada popular de repoblació fores-
tal ‘La primavera arriba a Sant Ramon’, en què 
una vintena d’entitats i escoles van netejar 
1 hectàrea de bosc i van plantar i apadrinar 
més de 350 arbres de la zona forestal. També 
s’ha de destacar la reactivació de la campan-
ya ‘Premi o multa: tu tries!’ per fomentar la 
tinença responsable d’animals de companyia.

Durant les pròximes setmanes, altres ac-
tivitats públiques reiteraran missatges en 
favor de la corresponsabilitat en l’ús  de 
l’espai públic local.

El dia 11 de maig, la trobada ‘Let’s Clean 
Up Europe’ proposarà accions de neteja 
col·lectiva en solars on s’acumulen residus 
-sobretot, residus voluminosos- pel fet de 
ser fronterers entre el nucli urbà i l’entorn 
natural o agrícola (a la riera de Can Solé i a 
l’entorn de Torre de la Vila).

El 19 de maig se celebrarà una nova edi-
ció de la Trobada Animals&Cia, que difon-
drà informació específica sobre la tinença 
responsable d’animals de companyia i in-
clourà una programació vinculada amb 
aquesta temàtica.

El 2 de juny, per últim, tindrà lloc la gim-
cana Sant Boi Lliure de Plàstics, en el marc 
d’una jornada lúdica pensada per conscien-
ciar i informar sobre la necessitat de reduir 
la utilització d’aquest material altament 
contaminant.

Compromisos  
de les entitats
►Seu i activitats. Tenir cura dels 
espais que ocupem com a seu i dels 
espais d’activitat de la nostra entitat

►Residus. Promoure la reducció dels 
residus i la recollida selectiva en les 
activitats a l’aire lliure de l’entitat

►Neteja. Fomentar la neteja com 
a valor cívic i l’estima ciutadana per 
l’espai públic

►Accions. Dur a terme per 
iniciativa pròpia i en col·laboració 
amb l’Ajuntament, almenys dues 
d’aquestes accions:

● Actuar com a agents informatius 
en relació amb la tinença 
responsable d’animals i bones 
pràctiques per reduir punts negres 
per brutícia, vandalisme o mal d’ús 
de l’espai públic 
● Apadrinar un espai urbà proper 
a la seu de l’entitat: una zona o 
elements concrets del barri
● Elaborar un vídeo, una 
pancarta, un fulletó, una exposició 
fotogràfica... sobre bones 
pràctiques de l’entitat
● Generar una obra de teatre, una 
actuació musical o de dansa o una 
peça artística relacionada amb la 
cura de l’espai públic
● Crear un punt d’itinerància per 
a exposicions en format senzill de 
bones pràctiques en relació amb la 
cura de l’espai públic
● Apadrinar parcel·les reforestades 
a la muntanya de Sant Ramon
● Apadrinar arbres o espais de 
conreu de muntanya
● Realitzar projectes específics en 
espais degradats

El dissabte 11 de maig es farà una jornada de neteja popular en àrees de transició entre el nucli urbà i la zona forestal
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Los convenios dan apoyo a proyectos 
con vocación de servicio a la ciudad
El Ayuntamiento  
ha concedido 
ayudas a las 
entidades por  
un valor global  
de 1,3 millones  
de euros

El acto público de firma de los convenios de 
colaboración -y también, desde hace tres 
años, del Contrato de Ciudad- es el momen-
to del año en que se visibilizan de forma 
más patente la diversidad y riqueza de las 
entidades de Sant Boi. El Ayuntamiento les 
da apoyo mediante estos convenios para 
reconocer y potenciar el impacto colectivo 
y la vocación de servicio de su trabajo.

En la última edición, celebrada el 24 de 
abril en Can Massallera, se firmaron 176 
convenios para financiar actividades, ser-
vicios y proyectos de 140 entidades ciuda-
danas de Sant Boi. 

El importe conjunto de las subvenciones 
concedidas por el Ayuntamiento ascendió 
a más de 1.300.000 euros. El deporte y 
la cultura volvieron a concentrar como 
cada año el mayor número de convenios 
y aportaciones económicas, pero también 
fue amplia la representación de ámbitos 
como la educación, el medio ambiente, la 
diversidad funcional, la salud comunitaria 
o el asociacionismo vecinal. La principal 
novedad de esta edición fue la incorpora-

ción, por primera vez, de un apartado des-
tinado a las políticas LGTBI+.

Los criterios de las subvenciones
Los criterios del Ayuntamiento para con-
ceder sus aportaciones varían de acuerdo 
con objetivos específicos para cada ámbito, 
si bien existen unas líneas generales com-
partidas. Los principales requisitos son que 
se trate de actividades, servicios o proyec-
tos sin ánimo de lucro, con repercusión en 
la vida comunitaria y que aporten también 
valor social. 

Se apoya, por ejemplo, la organización de 
espectáculos y actividades públicas (con-
ciertos, competiciones deportivas, activi-
dades de animación y cultura popular), el 
desarrollo de proyectos con una dimensión 
educativa, preventiva o de sensibilización 
(charlas, talleres y cursos formación, por 
ejemplo) e iniciativas que contribuyen a 
favorecer la igualdad de oportunidades, la 
convivencia, la integración o la cohesión 
social y la mejora de la calidad de vida de 
la ciudadanía de Sant Boi.

Can Massallera acogió el acto de firma de los convenios anuales de colaboración con las entidades

Subvenciones 
a entidades 
2019

140 entidades
firman

176 convenios

La aportación 
asciende a

1,3 millones €

Convenios 
por ámbitos
Cultura-Festa Major: 47
Deportes: 39
Educación: 20
Medio ambiente: 10
Diversidad funcional: 10
Asociaciones vecinales: 8
Salud comunitaria: 8
Juventud: 7
Personas mayores: 6
Infancia i adolescencia: 6
Cooperación y solidaridad: 4
Igualdad de género: 3
Servicios sociales: 3
Comercio: 1
LGTBI+: 1
Otros temas: 3
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Seguim en el camí de 
la corresponsabilitat per 
cuidar l’espai públic, el 
nostre bé comú

NSeguimos en el camino de 
la corresponsabilidad para 
cuidar el espacio público, 
nuestro bien común

El compromís ètic de les entitats
El compromiso ético de las entidades

Día tras día, muchas personas de Sant Boi trabajan 
de forma incansable para llenar de actividad la vida 
de nuestras entidades y asociaciones. Cada año por 
estas fechas celebramos un gran acto de ciudad en 
el que reconocemos públicamente su tarea, tan im-
prescindible como desinteresada. Esta vez nos en-
contramos el 24 de abril en Can Massallera.

Durante el acto ratificamos de nuevo el vínculo 
que las entidades ciudadanas y el Ayuntamiento 
hemos mantenido históricamente a través de la 
firma de los convenios anuales de colaboración. Y 
reiteramos también el compromiso colectivo que 
desde hace tres años hemos priorizado para ser co-
rresponsables de los principales retos del presente 
y el futuro de Sant Boi.

A este compromiso simbólico lo hemos llamado 
Contrato de Ciudad y hasta ahora lo estamos enfo-
cando hacia el objetivo común -en mi opinión, im-
portantísimo- de cuidar nuestro espacio público. Es 
el espacio que compartimos, nuestro bien común 
y, como tal, hemos de mimarlo entre todas y todos.

Estoy muy orgullosa del grado de implicación y de 
participación alcanzado hasta ahora. Queremos se-
guir avanzando por ese mismo camino con nuevas 
propuestas, campañas y acciones, siempre contan-
do con la corresponsabilidad de nuestras entidades.

Dentro de pocos días viviremos la Festa Major y, 
a continuación, nuestras entrañables Festes de Ba-
rri. Las entidades seréis un año más protagonistas, 
y estos días de fiesta constituirán sin duda un esca-
parate de vuestro magnífico trabajo. Y, también, de 
vuestros valores y compromiso ético con la ciudad.

Gracias de todo corazón por vuestra contribución 
a la vida colectiva de Sant Boi, ¡Y muy buenas fiestas!

D  ia rere dia, moltes persones de Sant Boi treba-
llen de manera incansable per omplir d’activitat la 
vida de les nostres entitats i associacions. Cada any 
per aquestes dates celebrem un gran acte de ciu-
tat on reconeixem públicament la seva feina, tan 
imprescindible com desinteressada. Aquest cop 
ens vam trobar a Can Massallera el dia 24 d’abril.

Durant l’acte vam ratificar una vegada més el vin-
cle que les entitats ciutadanes i l’Ajuntament hem 
mantingut històricament a través de la signatura 
dels convenis anuals de col·laboració. I vam reite-
rar també el compromís col·lectiu que des de fa 
tres anys hem prioritzat per tal de ser correspon-
sables dels principals reptes del present i el futur 
de Sant Boi. 

A aquest compromís simbòlic l’hem anomenat 
Contracte de Ciutat i fins ara l’estem enfocant cap 
a l’objectiu comú -en la meva opinió, importantís-
sim- de cuidar el nostre espai públic. És l’espai que 
compartim, el nostre bé comú i, com a tal, hem de 
tenir-ne cura entre totes i tots.

Estic molt orgullosa del grau d’implicació i de 
participació assolit fins ara. Però volem seguir 
avançant  per aquest mateix camí amb noves pro-
postes, campanyes i accions, sempre comptant 
amb la corresponsabilitat de les nostres entitats.

D’aquí a pocs dies viurem la Festa Major i, a conti-
nuació, les nostres entranyables Festes de Barri. Les 
entitats en sereu un any més protagonistes, i aquests 
dies festius constituiran sense dubte un aparador de 
la vostra magnífica feina. I també dels vostres valors 
i el vostre compromís ètic amb la ciutat.

Gràcies de tot cor per la vostra contribució a la 
vida col·lectiva de Sant Boi. I molt bones festes!
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Els 16 equips finalistes del projecte Sant Boi Talent van participar en la gala final

El 29 d’abril es van lliurar els premis de la 
primera edició del Sant Boi Talent. La gala, 
celebrada a Can Massallera, va comptar 
amb la presència dels 16 equips finalistes 
(32 alumnes) i va posar fí a 4 mesos de tre-
ball en els quals s’han avaluat 58 projectes 
(amb una participació de 116 alumnes). L’al-
caldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, va fer el 
lliurament dels premis. La iniciativa, crea-
da i dirigida per Talent Factory i impulsada 
per l’Ajuntament de Sant Boi, té l’objectiu 
de fomentar entre els i les estudiants els 
valors de l’emprenedoria.

El projecte guanyador ha estat Genetics, 
presentat per Luis Chen i Marc Hernica, 
alumnes del Col·legi Sant Josep. Els joves 
han comptat amb l’ajuda del seu mentor, 
Antonio Rodríguez, de Carhaus. Es trac-
ta d’un aplicatiu, associat a una polsera, 
destinat a donar suport a persones amb 
malalties genètiques, principalment, mi-
noritàries. Els estudiants marxaran 5 dies 
a Silicon Valley amb un programa de visites 

a les empreses més importants de sectors 
innovadors com Google, NASA, Facebook o 
la Universitat de Stanford.

A la gala final també es va lliurar un se-
gon premi consistent en un viatge a Brus-
sel·les amb visites a centres d’emprene-
doria, vivers d’empreses i seus d’empreses 
reconegudes. El projecte guanyador ha es-
tat Blindglass, de Judit García i Isaac Espina, 
alumnes del Col·legi Sant Josep i mentorit-
zats per Albert Nadal de BMW Barcelona 
Premium. La idea consisteix en unes ulleres 
intel·ligents per a persones invidents que 
compten amb sensors ultrasònics per tal 
de detectar els objectes que els envolten i 
que es poden connectar a plataformes amb 
funció GPS.

Els guanyadors del tercer premi  han es-
tat María Chicón i Marc Gabernet, de l’Insti-
tut Marianao, que han tingut com a mentor 
Albert Mile, de BigMat Garro. Aquest equip 
ha presentat Baggage Search, un dispositiu 
per tenir geolocalitzat l’equipatge n

La ciutat aposta pels millors talents 
joves amb el projecte Sant Boi Talent

Col·laboració 
empresarial
16 empreses de 
Sant Boi han 
participat en 
el procés de 
mentoratge: 
Laboratoris 
Ordesa, 
NaekoLogistics, 
Panet, Sintagmia, 
Lotrans, Done 
byDeer, AV Intram, 
Promaut, BigMat 
Garro, AvantGrup, 
Turiauto, BBW 
Barcelona 
Premium, 
CarHouse, Ansa 
System, Saavedra 
i Promerca

Sant Boi promou 
espais de treball 
per a l’economia 
cooperativa
La conferència inaugural del programa 
Maig Cooperatiu tindrà lloc el dia 8 de 
maig a Sant Boi, a la seu de CoboiLAB, 
coincidint amb la celebració del 50è 
aniversari de la Institució Balmes. 
L’acte començarà a les 17 h i tractarà 
sobre “Els reptes de l’economia 
col·laborativa”. 

L’acte consistirà en una conferència 
i taula rodona per abordar de forma 
comparativa els reptes teòrics i pràctics 
de l’economia col·laborativa i les seves 
connexions amb el cooperativisme. 
La xerrada anirà a càrrec de Ricard 
Espelt, especialista en economia digital 
i col·laborativa de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC). La taula rodona 
estarà protagonitzada per experiències 
rellevants de l’economia cooperativa 
del territori que oferiran la seva visió 
sobre els reptes de la economia digital 
de plataformes. 

Les inscripcions a la jornada 
es poden fer enviant un correu 
electrònic a info@coboi.cat i també als 
formularis d’inscripció habilitats als 
webs dels organitzadors:  coboi.cat i 
ateneucoopbll.cat.

D’altra banda, durant tot el mes es 
faran activitats del Maig Cooperatiu 
a diferents municipis de la comarca i 
també a Barcelona. La programació 
completa de les activitats del Maig 
Cooperatiu es pot consultar al web de 
l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat 
(ateneucoopbll.cat).
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Sant Boi, al fòrum de noves 
economies i innovació social
L’Ajuntament de Sant Boi va parti-
cipar a la trobada internacional de 
ciutats integrants del Fòrum NESI 
(Global Forum Economy and Social 
Innovation) celebrada a Màlaga del 
24 al 26 d’abril. La cita va tractar 
sobre el desenvolupament de no-
ves economies que permetin assolir, 
des de l’acció local, els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de les Nacions Unides i l’Agenda del 
Canvi Climàtic.

L’exemple de CoboiLAB 
La presència de Sant Boi a Màlaga 
va consistir en la presentació del 
concepte de CoboiLAB com a hub de 

noves economies en innovació social. 
CoboiLAB sintonitza amb els objec-
tius del Fòrum NESI per transformar 
les ciutats en llocs saludables on es 
pugui viure en comunitat i on les per-
sones puguin desenvolupar-se de for-
ma personal i professional. De cara a 
2030, Sant Boi treballa en aconse-
guir un model de ciutat sostenible on 
convergeixen les iniciatives locals i 
les desenvolupades per l’Ajuntament 
dins d’un marc de corresponsabilitat 
social. Els objectius coincideixen amb 
els de CoboiLAB de quàdruple hèlix 
que combina l’esforç de la ciutadania, 
l’administració, el teixit empresarial i 
els cercles de coneixement. 

Premiumlab, 
guardonada als 
Premis Delta
Premiumlab, laboratori de Sant Boi 
especialitzat en la certificació de 
productes agroalimentaris, ha estat 
guardonat amb un dels Premis Delta 
a les millors iniciatives empresarials 
durant l’acte de lliurament celebrat el 
4 d’abril a Can Massallera. 

Les empreses santboianes SomBò 
Cuina Sana (restaurant de cuina salu-
dable) i Copyart (copisteria i disseny) 
van estar entre les finalistes. Els pre-
mis estan impulsats conjuntament 
pels ajuntaments de Sant Boi de Llo-
bregat, Viladecans, Castelldefels, El 
Prat de Llobregat i Gavà.

L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa Lluïsa Moret i repre-
sentants polítics de cadascun dels 
ajuntaments convocants dels Premis.
Lluïsa Moret va destacar que els Pre-
mis “són un instrument per promoci-
onar i reconèixer públicament el ta-
lent que tenim als nostres municipis i 
l’esforç, el treball i el compromís que 
hi ha al darrera”. També va dir que 

“són un símbol del treball de col·la-
boració entre els municipis del Delta 
per preservar la nostra personalitat i 
posar en valor la singularitat local.

Criteris del jurat 
El Jurat dels Premis Delta, format per 
representants del món educatiu, finan-
cer, empresarial, comercial i sindical, va 
valorar l’originalitat de la idea, el grau 
de definició del producte, el coneixe-
ment del mercat, la responsabilitat so-

cial (llocs de treball i medi ambient), 
la viabilitat comercial i econòmica, el 
potencial de creixement, els aspectes 
innovadors, l’obertura a mercats exte-
riors, l’economia social i cooperativa, 
l’ús de les TIC, i la qualitat de la pre-
sentació final.

Els Premis Delta es convoquen 
cada dos anys per fomentar la crea-
ció, el desenvolupament i la consoli-
dació d’empreses i comerços dels cinc 
municipis del Delta participants n

Cursos per 
millorar 
l’ocupació a la 
indústria local 
L’Ajuntament ha posat en marxa 
el projecte “Distribució i logística 
com a motor de la competitivitat 
a la zona Delta del Baix Llobregat” 
per tal de millorar l’ocupabilitat  
a la indústria local. Aquest  
projecte s’adreça a persones 
inscrites al Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).

Se seleccionaran 32 persones 
que rebran orientació laboral 
i participaran en una formació 
a mida amb una durada de 200 
hores relacionada amb l’àmbit 
de la logística i indústria 4.0. Es 
realitzaran dos cursos, el primer 
s’iniciarà al mes de  maig i el segon 
al mes d’octubre.

El projecte és una iniciativa 
de la Diputació de Barcelona 
gestionada pel Consell Comarcal 
en col·laboració amb la resta 
els ajuntaments de la zona 
Delta (El Prat, Viladecans, Gavà i 
Castelldefels).

Les persones interessades 
poden demanar informació a la 
Masia Torre Figueres de 9 a 14 
hores i/o al telèfon 93.635.12.46 
(Mireia Jou).
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NUEVOS INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

Visor para el seguimiento de obras 
y actuaciones en el espacio público
Desde el pasado mes de abril, el Ayunta-
miento cuenta con un nuevo instrumento 
que ofrece información a través de la pá-
gina web municipal para el seguimiento de 
las obras y las actuaciones que se realizan 
en el espacio público de Sant Boi.

Mediante un programa informático de 
geolocalización, el visor aprovecha herra-
mientas que ya existían previamente para 
generar un nuevo producto. Por tanto, su 
puesta en marcha no ha comportado nin-
gún coste adicional para el Ayuntamiento.

Datos y fotografías
El visor mostrará la ubicación en el mapa 
de Sant Boi de todas las obras y actuacio-
nes que se lleven a cabo en el espacio pú-
blico, sus fechas de inicio y finalización, el 
estado de ejecución y el presupuesto que 
tienen asignado. Además, las fichas de cada 
actuación se irán ilustrando con fotografías 
tomadas antes y después de cada una de las 
actuaciones. Más adelante, se incluirán tam-
bién etiquetas para facilitar la localización 
y organización de las diferentes actuaciones 
según su ubicación, temática o ámbito.

Toda la oferta de de ocio y cultura, 
en www.agendasb.info
La agenda de actividades de la página web 
municipal se ha renovado recientemente. 
Los cambios introducidos en la arquitectu-
ra y el diseño de esta herramienta digital 
permiten acceder mediante un formato más 
visual, útil e intuitivo a toda la oferta de 
propuestas culturales y de ocio existentes 
en Sant Boi.

La página incluye un buscador que per-
mite localizar las actividades por fechas, 
temáticas y palabras clave. Además, se 
puede elegir visualizarlas por días, por se-
manas o por meses.

La herramienta ha actualizado su diseño 
para conseguir una óptima visualización a 
través del teléfono móvil y ha incorpora-

do la opción de exportar las actividades a 
Google Calendar y otros calendarios elec-
trónicos.

Múltiples temáticas
Cuando las personas usuarias entran en 
la página agendasb.info, acceden a infor-
mación detallada sobre las actividades de 
artes escénicas, música, artes visuales, li-
teratura, deporte o naturaleza, además de 
las exposiciones de diferentes temáticas y 
todas las propuestas de ocio familiar orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Sant Boi, 
las entidades y colectivos ciudadanos y el 
resto de operadores locales.

agendasb.info

La información que se facilita se refie-
re tanto a la creación de nuevos espacios 
públicos como a las intervenciones de re-
habilitación, mejora o mantenimiento de 
los ya existentes (calles y plazas, aceras, 
pasos de peatones y cruces, ejes comercia-
les, áreas de juego infantil, zonas de recreo 
para perros, carriles bici...). El visor muestra 
asimismo las actuaciones que se ejecutan 
en el entorno natural y en las zonas verdes 
y ajardinadas del núcleo urbano.

El diseño de esta herramienta está adap-
tado para poder verse en óptimas condicio-
nes en los teléfonos móviles (de momento, 
con el sistema operativo Android y, más 
adelante, también con iOS).

Herramienta de transparencia
El nuevo visor de obras es una herramienta 
de información y también un instrumento 
de transparencia sobre la gestión munici-
pal en materia de obras y actuaciones en el 
espacio público, así como una ayuda para 
evaluar la ejecución de los proyectos y ren-
dir cuenta de ellos ante la ciudadanía.

bit.ly/visorobres El visor de obras es una herramienta informativa y de transparencia
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Las líneas exprés 
E70 y E79 ya 
conectan Sant Boi 
con Barcelona
Las modificaciones anunciadas 
a principios de este año para las 
líneas de autobús de Sant Boi ya 
están operativas en todos los ca-
sos. Desde el 9 de abril, las nuevas 
líneas exprés E70 y E79 conectan 
el municipio con Barcelona. 

La E70 realiza un recorrido direc-
to de ida y vuelta a plaza Espanya y 
se combina con la L70 para ofrecer 
una frecuencia de paso conjunta 
de tan solo 10 minutos. La E79 ha 
sustituido a la L79 incrementando 
también su frecuencia a un bus 
cada 8 minutos en las horas punta.

Anteriormente, la línea urbana 
SB1 y la interurbana L96 (Sant Boi-
Castelldefels) habían incrementa-
do su frecuencia a 12 minutos.

Vehículos híbridos
Los cambios han comportado la 
incorporación de 8 vehículos híbri-
dos a la flota que cubre el servicio 
en Sant Boi. El 15% de los vehícu-
los que circulan por el municipio 
durante el día son ya de este tipo 
(y, por las noches, más del 40% 
son eléctricos o híbridos).

baixbus.cat

Sant Boi se adhiere a la asociación de las 
‘Viles Florides de Catalunya’
Sant Boi de Llobregat acaba de con-
vertirse en una de las Viles Florides 
de Catalunya. El municipio ha obteni-
do la adhesión formal a la asociación 
que agrupa a estas localidades, una 
petición que llevó a cabo con la in-
tención de contribuir a que se valoren 
más y se potencien los lugares del 
núcleo urbano con árboles y jardines.

La Confederació d’Horticultura Or-
namental de Catalunya (CHOC) puso 
en marcha esta iniciativa hace ocho 
años y en la actualidad 134 localida-
des catalanas de diferentes dimensio-
nes y características forman parte ya 
de la asociación. Algunas de ellas son 
Blanes, Cardona, Hostalrich, Llançà, 
Puigcerdà, Reus, Sant Just Desvern, 
Sitges o Tossa de Mar.

La asociación Viles Florides de Ca-
talunya evalúa cada uno o dos años 
la calidad de las áreas ajardinadas 
y arboladas de todos los municipios 
que la integran. El objetivo es señalar 
la importancia que tienen estas áreas 
en la mejora del espacio público y el 
medio ambiente e incluso en el bien-
estar psicológico de la ciudadanía. 

Un estímulo para mejorar
Un equipo de profesionales de la jar-
dinería otorga periódicamente a cada 
municipio una valoración global que 
oscila entre un mínimo de 1 y un 
máximo de 5 rosas. ‘Subir nota’ en la 
siguiente evaluación se convierte así 
en un incentivo y en una especie de 
compromiso colectivo. Nuestra ciu-
dad recibirá próximamente su prime-
ra calificación. 

Ayudas para mejorar y modernizar comercios
14 comercios de Sant Boi han recibi-
do una ayuda económica para realizar 
actuaciones en sus establecimientos 
en el marco del Programa Millora. 

El objetivo de las ayudas, que en la 
última convocatoria han ascendido a 
una cantidad global de 17.000 €, era 
contribuir a mejorar la imagen exte-
rior de los comercios subvenciona-
dos, modernizar su interior, mejorar 
su accesibilidad o adaptar su modelo 
de gestión a las necesidades actuales 
del mercado. 

El Ayuntamiento tiene previsto 
aprobar la convocatoria del Progra-
ma Millora 2019 durante el primer 
semestre del año. Este programa mu-
nicipal se puso en marcha en 2014.

La web vilesflorides.cat destaca de 
Sant Boi su condición de pulmón ver-
de, con un 60% de superficie forestal, 
agrícola o fluvial, y señala como prin-
cipales espacios ajardinados los par-
ques de Marianao y la Muntanyeta, la 
Torre del Sol y Can Julià. Desde fina-
les de abril dos letreros identifican a 
Sant Boi como ‘Vila Florida de Cata-
lunya’ en los accessos a la población.

vilesflorides.cat

La Farmacia Ramis (c/ Rosselló) es unos de los establecimientos reformados

Letrero identificativo de Sant Boi como ‘Vila Florida’, junto a la carretera C-245
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Sant Boi és una de les dotze ciutats 
europees seleccionades per partici-
par en un programa d’intercanvi per 
mitigar els efectes del canvi climà-
tic. La iniciativa s’inscriu en el Pacte 
d’Alcaldes contra el canvi climàtic. La 
nostra ciutat compartirà experiències 
amb la localitat portuguesa de Braga.

D’entre les més de 60 sol·licituds 
rebudes, la Unió Europea ha selec-
cionat els dotze ajuntaments que 
prendran part al Covenant of Mayors 
2019 Twinning Programme, sota la 
coordinació del Ministeri de la comu-
nitat germanoparlant de Bèlgica i de 
l’Agència de l’Energia de Xipre.

Els municipis escollits intercanvia-
ran experiències de dos en dos: Braga 
(Portugal) amb Sant Boi (Espanya); 
Nice Metropole (França) amb Vílnius 
(Lituània); Turku (Finlàndia) amb Bo-
logna (Itàlia), Ath (Bèlgica) amb Sal-
dus (Letònia), Figueira de Foz (Por-
tugal) amb L’Aquila (Itàlia) i Smiltene 
(Letònia) amb Milos (Grècia).

Mitigació i adaptació
En l’intercanvi amb Braga, Sant Boi 
aportarà les seves experiències en 
àmbits com la gestió forestal soste-
nible contra els incendis, l’eficiència 
energètica o la recollida selectiva de 
residus. Aquestes experiències tenen 
impacte principalment en la mitiga-
ció del canvi climàtic.

Per la seva part, Braga pot ajudar 
Sant Boi a aplicar mesures que contri-

Sant Boi lluita 
contra els 
efectes del 
canvi climàtic

bueixin a l’adaptació al canvi climàtic. 
En especial, donarà a conèixer actua-
cions reeixides en àmbits com la ges-
tió de l’aigua o la mobilitat elèctrica.

Una delegació de l’Ajuntament ha 
fet recentment una visita a la ciutat 
portuguesa en el marc d’aquest pro-
jecte finançat per la Unió Europea 
que ajudarà a assolir l’objectiu de re-
duir un 40% les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle a l’any 2030 n

Sistema d’enginyeria per evitar moviments de terra al bosc, a Braga (Portugal)

Participació en el projecte  
pioner Reciclatge 5.0
Sant Boi és un dels 3 municipis cata-
lans que, amb els municipis del Pla 
de l’Estany, participarà en el projecte 
Reciclatge 5.0. La intenció es mobi-
litzar la ciutadania en qüestions me-
diambientals amb un projecte únic a 
Europa. Consisteix a connectar el ciu-
tadà amb el contenidor groc a través 
del mòbil perquè recicli més i millor. 
Tots els contenidors o papereres in-
tel·ligents disposaran d’un codi QR i, 
quan la persona estigui a prop, serà 

identificada gràcies a la geocalització 
del seu smarthphone. El sistema de-
tectarà les persones usuàries i les re-
compensarà amb productes o serveis 
relacionats amb la sostenibilitat.

La iniciativa es va presentar el passat 
dia 1 d’abril a la jornada Tecnologies 
intel·ligents al servei del ciutadà, or-
ganitzada per la Fundació Fòrum Am-
biental i per Ecoembes, i va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, Lluïsa  
Moret.

Sant Boi acull el  
Fòrum d’Escoles Verdes  
Can Massallera va acollir, el 5 
d’abril, el Fòrum d’Escoles Verdes 
del Baix Llobregat. La trobada 
va comptar amb la participació 
de 19 escoles, 33 professors 
i 86 alumnes. El lema de la 
jornada va ser “Plàstic zero a les 
escoles”. Així, els nens i les nenes 
participants van fer als voltants 
de la plaça de Catalunya i al 
Mercat de Sant Jordi una acció 
de conscienciació contra l’ús del 
plàstic. Una vegada donaven la 
informació, els escolars regalaven 
una bossa de plàstic reciclada.

Promoció de la borsa 
de lloguer social
L’Ajuntament ha fet un vídeo per 
promocionar la borsa de lloguer 
social. Aquesta borsa permet 
allotjar famílies que no troben 
habitatge en el mercat lliure. 
L’Ajuntament gestiona el procés 
i els dona suport d’acord amb les 
seves possibilitats. A l’audiovisual 
s’expliquen els avantatges 
i garanties que obtenen les 
persones propietàries en cedir un 
habitatge a la borsa. El vídeo es 
pot veure al canal de l’Ajuntament 
de Sant Boi a Youtube.
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Estudi sobre biodiversitat al  
Parc de la Muntanyeta 
El Parc de la Muntanyeta acull a partir 
d’aquesta primavera un innovador projecte 
metropolità d’estudi i millora de la biodi-
versitat, amb les papallones com a princi-
pals protagonistes. 

L’objectiu de la iniciativa, impulsada pel 
Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territo-
ri de l’AMB, és conèixer la biodiversitat de 
la xarxa de parcs i platges metropolitanes. 
L’estudi s’inicia enguany a sis parcs i a dues 
platges i s’estendrà a la totalitat de la xarxa 
l’any 2020.

El Laboratori Metropolità d’Ecologia i Te-
rritori de l’AMB posarà en marxa una cam-
panya per captar persones voluntàries que 
vulguin participar en el projecte. Aquestes 
persones rebran una formació específica 

per aprendre a identificar papallones i po-
der fer el seguiment cada 15 dies durant la 
primavera, l’estiu i la tardor.

L’estudi s’emmarca en el Pla de millora 
de la biodiversitat dels parcs i les platges. 
Aquests espais metropolitans ocupen so-
vint una posició intermèdia entre el teixit 
urbà metropolità i els grans espais naturals. 
Acullen força biodiversitat i tenen un gran 
valor socioambiental. 

Les papallones, protagonistes
L’estudi agafa les papallones diürnes com 
a espècies bioindicadores i vol orientar la 
gestió futura de parcs i platges metropoli-
tans perquè siguin espais capaços d’acollir 
molta més biodiversitat.

L’Ajuntament impulsa la Compra Pública Responsable
Els contractes públics de l’Ajuntament de 
Sant Boi inclouran clàusules per impulsar 
polítiques socials, ambientals i d’innovació. 
El Ple municipal ha aprovat inicialment, per 
unanimitat, la Instrucció sobre Contracta-
ció Pública Responsable, que és l’instru-
ment jurídic que ho farà possible.

La instrucció incorpora directrius, criteris 
i pautes per a un ús estratègic de la con-
tractació pública, de manera que no només 
serveixi per realitzar una determinada obra 
o prestar algun tipus de servei, sinó també 
per incorporar polítiques concretes d’inte-
rès general.

La contractació complirà d’aquesta ma-
nera amb objectius socials (per exemple, la 
promoció de la igualtat entre homes i dones 
o el foment de l’estabilitat dels llocs de tre-
ball), ambientals (com el foment de la reco-
llida selectiva de residus o la lluita contra el 
canvi climàtic) i d’innovació (per exemple, 
la promoció de mercats innovadors).

Clàusules als plecs 
La nova Instrucció fixa uns criteris bàsics 
obligatoris que s’hauran de concretar en el 
futur en clàusules específiques als plecs de 
cada procediment de contractació (com a 

mínim, una clàusula social, una d’ambiental 
i una d’innovadora). Així, tots els contractes 
administratius podran incorporar d’una ma-
nera sistemàtica, transversal i coherent una 
mateixa sensibilitat social, ambiental i em-
prenedora. Les clàusules seran aplicables a 
totes les fases de la contractació pública, 
tant la preparació dels contractes,com la 
licitació-adjudicació i l’execució.

La nova instrucció s’ha aprovat inicial-
ment i ara, durant un període d’exposició 
pública de tres mesos, s’hi podran presen-
tar al·legacions. Després, l’aplicació serà 
progressiva al llarg dels pròxims dos anys. 

Formació interna i externa
L’Ajuntament preveu proporcionar formació 
específica sobre aquesta qüestió al perso-
nal de l’Ajuntament i de les empreses muni-
cipals. També impulsarà accions formatives 
per a persones autònomes, entitats i pimes, 
per acompanyar-les en el procés de millora 
que els permeti complir amb els nous re-
quisits i contribuir, per tant, a un teixit em-
presarial socialment responsable..

L’objectiu final de la nova Instrucció és 
promoure un creixement integrador, soste-
nible i intel·ligent de la ciutat n
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El pregó a càrrec dels nois i les noies del 
Consell Municipal de l’Adolescència donarà 
el tret de sortida a quatre dies de festa 
grossa i diversió per a totes les edats.

Del 17 al 20 de maig, hi ha un programa 
de Festa Major farcit de propostes i activi-
tats, amb una dedicació especial al públic 
familiar. L’objectiu és que tothom gaudeixi 
de la festa. En aquesta ocasió, la Fira Fa-
miliar del Joc i l’Aventura estarà dedicada 
al món del circ i les entitats de la ciutat 
tornaran a tenir una participació destacada, 
sobretot pel que fa al conjunt de les activi-
tats de cultura popular.

 
Els concerts
La Festa Major presenta un cop més una pro-
gramació musical de primer nivell. L’escenari 
del carrer de Baldiri Aleu, al parc de la Mun-
tanyeta, acollirà la cantant Rosario, un valor 

segur per garantir diversió i “marxa”, i Caro-
lina Durante, un grup que apunta maneres 
per encapçalar una nova generació del cir-
cuit de música alternativa. El raper Nach, La 
Húngara, els mítics Tequila i el mestissatge 
combinat amb música rock de Buhos són uns  
altres dels noms propis musicals. També ac-
tuaran a la festa la compositora i cantant 
santboiana Dra. Ziva, els santboians Boner, 
amb el seu rock fresc i enèrgic, i Smoking 
Stones, Momo i Abba Revival, grups que fan 
tributs a formacions tan emblemàtiques com 
els Rolling Stones, els Queen i els Abba. 

Tothom a ballar
El ball i la dansa formaran part d’un 
dels apartats més destacats de les acti-
vitats. L’Oquestra Selvatana farà moure 
l’esquelet  de valent i la segona edició de 
la SwingBoi oferirà una nova trobada a la 

plaça de l’Ajuntament per convidar tothom 
a passar-ho bé i ballar aquest ritme alegre 
i que enganxa força.

La festa es consolida als barris
Es consolida l’oferta d’activitats als barris 
de la ciutat. En diferents espais de Maria-
nao es representarà un espectacle teatral 
sobre la història del barri, produït i inter-
pretat per veïns i  les veïnes, en el marc 
del projecte municipal Cultura als Barris. 
També a Marianao, la dansa contem-
porània tornarà a ser la protagonista de 
l’espectacle participatiu Sant Boi es Mou 
(SBEM) i al barri de Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou tindrà lloc la 3a edició de La 
Coope Arts al Carrer.

Com marca la tradició, l’espectacle piro-
musical des del parc de la Muntanyeta tan-
carà els actes el dilluns 20 de maig.

Programa
El programa oficial 
de la Festa Major  
es repartirà als 
domicilis durant 
els propers dies. 
També estarà 
disponible  a 
l’OMAP de 
l’Ajuntament, els 
casals i altres 
edificis municipals.

La major 
festa de 
l’any, 
una gran 
mostra de la 
vida cultural 
de la ciutat

N Els nois i les noies del Consell de l’Adolescència s’encarregaran del pregó

El cartell és 
una obra de la 

dissenyadora 
santboiana María 

Jesús Delgado
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Aparador de la cultura local 
La Festa Major tornarà a ser el fruit d’un gran 
esforç col·lectiu i un gran aparador de la 
cultura i la creativitat locals. L’Ajuntament 
hi continua potenciant la presència i el pro-
tagonisme de les entitats, els col·lectius i 
els operadors de Sant Boi, que cada cop te-
nen una major implicació en l’organització 
i la gestió de les activitats. Activitats com 
Sant Boi es mou! i la Fira Familiar del Joc i 
l’Aventura, juntament amb les mostres de 
cultura popular (correfoc, XX Trobada Ge-
gantera) en són bons exemples. A més, per 
tercer any consecutiu, la productora sant-
boiana Axe films convoca Festboiconcurs.
com, per a vídeos sobre la Festa Major. 

La programació d’enguany també inclou 
espectacles, tallers i activitats participati-
ves per a les famílies al voltant de l’eix te-
màtic de la sostenibilitat.  

www.santboi.cat/festamajor 
www.culturasantboi.cat

La tradicional 
Capvuitada 
obrirà les 
Festes de Barri 
de la ciutat 

En acabar la Festa Major, toca 
el torn a la Capvuitada, la Festa 
de Barri Centre i Vinyets Molí 
Vell, inici de la programació de 
les Festes de Barri. Cercavila de 
gegants, tabalada, havaneres i 
rom cremat amb Els Pescadors 
de l’Escala, correfoc, l’Aplec de 
Trabucaires del Baix Llobregat 
i les tradicionals catifes florals, 
amb una important participació 
d’entitats i col·lectius, són algunes 
de les moltes activitats previstes.

A més, a l’edició d’enguany de la 
Capvuitada tindrà lloc  el Festival 
de Vi i Bossa, una iniciativa, 
organitzada per l’entitat  
Spai Carioca, que proposa gaudir  
del gènere brasiler de la bossa 
nova. També es projectarà 
als Cinemes Can Castellet el 
documental Fermentación 
espontánea, dirigit per Clara 
Isamat, ex  sommelier del Celler  
de Can Roca, amb l’assistència  
de l’autora. 

A la Capvuitada no faltaran 
tampoc el concert i ball amb 
l’orquestra La Chatta, una 
nit de salsa amb Sazonando i 
l’espectacle d’escoles de ball El 
Vinyets Balla.

Protocol contra 
les agressions 
sexistes
Una vegada més, la Festa Major de 
Sant Boi comptarà amb un protocol 
contra la violència masclista amb la fi-
nalitat de mantenir els espais d’oci liu-
res d’agressions sexistes. A la plaça de 
l’Ajuntament i a la plaça de l’Agricultura 
s’instal·laran punts liles, d’informació 
i suport en horari nocturn per atendre 
possibles casos d’agressió. Aquest pro-
tocol també s’aplica en altres esdeveni-
ments lúdics i festius de la ciutat, com el 
Festival Altaveu i la Fira de la Puríssima.
                                  igualtatsantboi.cat

Festival Flamenc Rosario

Tequila

Buhos

NachL a Húngara
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L’Ajuntament exigeix una residència pública  
per a gent gran a Camps Blancs
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, ha enviat una 
carta al conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir Ël Homrani, per reiterar 
formalment des de Sant Boi la demanda 
que es construeixi una residència pública 
per a gent gran al solar de l’antiga escola 
Milà i Gelabert, al barri de Camps Blancs.

L’Ajuntament ja ha posat aquest solar gra-
tuïtament a disposició de la Generalitat de 
Catalunya i s’ha reunit en diverses ocasions 
amb responsables de la ‘conselleria’ per po-
sar de manifest la preocupació de la ciuta-
dania local en relació amb aquest tema.

Sant Boi de Llobregat, com altres ciutats 
catalanes, necessita més places de residèn-
cia per a gent gran. Segons diferents fonts, 
més de 20.000 persones grans esperen torn 
a Catalunya per accedir a una plaça de re-
sidència pública, mentre que al Baix Llo-
bregat, el temps d’espera se situa al voltant 
dels dos anys i mig.

Una necessitat per a Sant Boi
Sant Boi, un municipi on resideixen gaire-
bé 16.000 persones grans, no és en absolut 
una excepció a aquesta norma. Però davant 

Nou recurs per atendre l’Alzheimer
L’Ajuntament de Sant Boi ha atorgat a 
l’Associació de Familiars d’Alzheimer del 
Baix Llobregat (AFA) una llicència que li 
permetrà utilitzar temporalment un local al 
carrer de Dídac Priu. L’entitat ho farà servir 
com a Espai d’Estimulació Global i Descà-
rrega Familiar per a les persones afectades 
per la malaltia de l’Alzheimer i per a les se-
ves famílies (Espai Activa-ment). 

Un futur centre de dia
En el futur, aquest recurs professional es-
devindrà un centre de dia d’estimulació 
física, social i cognitiva que, en paral·lel, 
ajudarà les persones cuidadores de les fa-
mílies a tenir un respir en les tasques de 
cura diària.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la presiden-
ta de l’Associació de Familiars d’Alzheimer 

del Baix Llobregat, Maria Giner, van signar 
l’acta de lliurament de la llicència el passat 
dia 2 de maig al despatx de l’Alcaldia. 

Compromisos de l’entitat
En compensació, l’entitat AFA es compro-
met a dur a terme a Sant  Boi de Llobregat 
accions de suport a les persones afectades 
per l’Alzheimer que s’han experimentat amb 
èxit en altres municipis. També organitza-
ran un esdeveniment anual al voltant del 
Dia Mundial de l’Alzheimer i s’implicaran ac-
tivament en activitats de salut comunitària 
organitzades al municipi per l’Ajuntament o 
per les entitats.

El nou servei Espai d’Estimulació Global 
i Descàrrega Familiar es posarà en marxa 
durant les pròximes setmanes al carrer de 
Dídac Priu.

les reiterades peticions expressades des 
del municipi, la Generalitat -que és qui té 
la competència en aquesta matèria- sem-
pre ha afirmat que en els anys vinents no 
té previst construir noves residències, sinó 
concertar places públiques a les que ja 
existeixen.

Atenció i qualitat de vida
Per tots aquests motius i com ha fet al llarg 
dels darrers anys, l’Ajuntament de Sant 
Boi continuarà reiterant l’exigència que es 
construeixi una residència pública digna i 
de qualitat al solar de l’antiga escola Milà 
i Gelabert.

A la carta que ha adreçat al conse-
ller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, sol·licita “prio-
ritzar amb la màxima celeritat els estudis 
necessaris per  a la construcció de la nova 
residència”. 

L’objectiu d’aquesta petició al govern ca-
talà és “garantir que les persones grans del 
nostre municipi rebin l’atenció i gaudeixin 
del nivell de qualitat de vida que sense cap 
mena de dubte mereixen”.

L’Ajuntament de Sant Boi ja ha facilitat gratuitamente a la Generalitat 
de Catalunya el solar de l’antiga escola Milà i Gelabert
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El PSC-PSOE va ser la força política més 
votada a Sant Boi de Llobregat a les Elec-
cions a les Corts Generals celebrades el 
diumenge 28 d’abril. La formació socialista 
va obtenir el 32,76% dels sufragis emesos 
a la ciutat. 

En segona posició es va situar aquest cop 
En Comú Podem-Guanyem el Canvi, que 
va rebre el suport del 21,18% de les per-
sones que van anar a votar. La tercera i la 
quarta força amb més sufragis recollits van 
ser ERC-Sobiranistes (15,59%) i Ciutadans 
(13,89%), respectivament. A continuació es 
van situar formacions com el Partit Popu-
lar (4,85%), Vox (3,85%) o JuntsxCAT-Junts 
(3,66%).

Pel que fa al Senat, les candidatures amb 
més suport a Sant Boi van ser les de Ma-
nuel Cruz, Elia Tortolero i Carles Martí, del 
PSC-PSOE, per aquest ordre.

La jornada electoral va comptar amb una 
participació del 78,35 % del cens, 11 punts 
per sobre de la quantitat registrada a les 
Eleccions Generals del 2016.

santboi.cat/resultatseleccions

Per primera vegada a la història, una per-
sona de Sant Boi ocuparà un escó al Con-
grés de Diputats i Diputades. La santboiana 
Sonia Guerra figurava a les llistes del PSC-
PSOE en el número 9 per la circumscripció 
de Barcelona i la seva formació va obtenir 
precisament 9 representants. Sonia Guerra 
és llicenciada en Història per la Universi-
tat de Barcelona, on va exercir com a in-
vestigadora. Especialista en serveis socials, 
igualtat i gestió pública, des de l’any 2009 
ha ocupat diferents càrrecs a l’Ajuntament 
de Sant Boi, entre ells la direcció de l’àrea 
d’Igualtat i Drets Socials. Actualment és la 
directora de l’Àrea d’Alcaldia.

El PSC-PSOE va guanyar les Eleccions 
Generals del 28-A a Sant Boi

Una 
santboiana al 
Congrés. 
La santboiana 
Sonia Guerra, 
actual directora 
de l’Àrea 
d’Alcaldia de 
l’Ajuntament, 
és la primera 
persona de 
Sant Boi que 
ocuparà un 
escó al Congrés 
de Diputats i 
Diputades.

L’Ajuntament i l’Obra Social  
‘la Caixa’ renoven l’aliança per 
superar la pobresa infantil
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el 
subdirector general de la Fundació 
Bancària ‘la Caixa’, Marc Simón, van 
renovar el dia 11 d’abril l’aliança 
per treballar per a la superació de 
la pobresa infantil mitjançant el 
programa Caixa Proinfància. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és trencar el cercle 
de pobresa que es transmet entre 
generacions i promoure accions per 
al desenvolupament 
personal dels nens 
i les nenes que 
viuen situacions 
de vulnerabilitat. 
Caixa Proifància es 
duu a terme amb 
la col·laboració 
d’entitats socials, 
que a Sant Boi estan coordinades per 
la Fundació Marianao.

Proves ràpides gratuïtes  
de VIH i sífilis
Des de principis de maig, l’entitat 
Sant Boi en Positiu TransVIH ofereix 
la possibilitat de fer-se gratuïtament 
la prova del VIH i la sífilis. És una 
prova ràpida que permet conèixer 
els resultats en menys de 30 minuts. 
És també una prova anònima i 
confidencial. Per demanar cita prèvia 
s’ha de contactar per whatsapp amb 
el 684 29 37 60, enviar un correu 
a santboienpositiu@gmail.com o 
emplenar un petit formulari al web 
santboienpositiutransvih.com. Amb 
la posada en marxa d’aquest servei 
a Can Massallera, Sant Boi esdevé 
un referent a la comarca del Baix 
Llobregat per realitzar aquest tipus de 
proves. La Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament hi col·laboren.
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L a nostra ciutat és el nostre més 
valuós patrimoni: els seus carrers i 
equipaments públics, el seu entorn 
natural, les seves escoles, el seu tei-
xit associatiu, la seva gent... I, per 
això mateix, ens hem de compro-
metre amb ella. Amb els resultats 
de les passades eleccions generals 
del 28 d’abril, hem tornat a compro-
var que a Sant Boi hi ha una àmplia 
majoria progressista que sent orgull 
de l’espai de convivència, solidaritat 
i llibertat que hem estat capaces de 
construir col·lectivament; aquesta 
majoria, però, es mereix un projecte 
polític local que sigui capaç de reno-
var les seves il·lusions i la seva confi-
ança i des de Sant Boi en Comú apos-
tem per obrir i sumar tothom, anant 
més enllà de les sigles de partits.

Per fer front al repte de fer de 
Sant Boi una ciutat més habitable, 
feminista i democràtica hem ajuntat 
l’experiència de persones que hem 
tingut responsabilitats de govern 
en els darrers anys, amb altres que 
treballen des d’àmbits allunyats de 
la política. Plegades, representem el 
millor del municipalisme que es fona-
menta en aspectes com la bona ges-
tió, la proximitat, l’escolta activa o la 
transparència. Per tot això, i perquè 
ens comprometem amb vosaltres i 
amb Sant Boi, volem seguir demos-
trant que la cooperació, i no la con-
frontació, és la millor eina per a un 
futur en comú. 

Alba Martínez, 
tinenta d’Alcaldia

N Per un futur en comú

G racias por votar, haciéndolo se pue-
den cuestionar los 40 años socialistas 
en Sant Boi por sus hechos.

Que es la segunda ciudad más po-
bre de la comarca con su renta infe-
rior a la española. Un paro juvenil del 
40% con una FP que solo acaba el 5%; 
consecuencia de su alta tasa de segre-
gación, fracaso y abandono escolar.

13% de paro y un 15,2% de pobreza 
con familias subalimentadas, paliado 
con 5000 raciones del Bco de Alimen-
tos y los 2 comedores benéficos.

Un 2,8% de aumento de delincuen-
cia -6 desahucios/mes -25 años de re-
traso en la C-245 -19 años sin convertir 
los 100 mil m2 del cuartel en vivienda. 

Un Ateneo ruinoso con riesgo de as-
bestosis (amianto).

Y el derroche: 400 mil de ayuda 
internacional, 2 M de euros en sub-
venciones, parkings y tiendas sin uso 
(Castellet), 1 gasolinera y parkings en 
Lliçà, “chiringuitos”. Solo 3,5 M de in-
versión del total de 93,5 M de euros 
del presupuesto/anual.

¡Cuánta grasa inútil, cuánto coles-
terol burocrático! Sin zona industrial 
adecuada, sin fibra óptica y sin ges-
tión digital maximizada. Un Canal de 
riego del 1896 sin cubrir. 

Cambio, alternancia -abramos ven-
tanas y archivos- tras 40 años con vo-
tos.

Bonificar la industria y ligarla al 
sector agrario, atraer Hoteles y dis-
ciplinar las Cías. de servicios públicos 
(FECSA, AGBAR,  Coressa, CITELUM) 
Empecemos ya.

Olga A. Puertas, 
regidora

N ¿44 años?: no

A questa és la darrera columna del 
Viure Sant Boi que escrivim abans de 
les eleccions municipals que tindran 
lloc el proper 26 de maig. 

La gent d’Esquerra Republicana 
encarem aquestes eleccions amb 
optimisme i il·lusió. Amb l’optimisme 
dels qui tenen una motxilla de molta 
i bona feina, des d’una oposició acti-
va i propositiva; i amb la il·lusió dels 
qui tenen un projecte polític per a la 
ciutat que permeti superar l’esgota-
ment del model actual, que permeti 
que la ciutat vagi a més. 

Enlloc està escrit que sempre hagin 
de guanyar els mateixos i, després de 
40 anys, hi ha molta gent que consi-
dera que ha arribat l’hora de bastir 
una alternativa, des de l’esquerra, a 
la nostra ciutat. I amb aquest objec-
tiu ens presentem a les eleccions. 
Amb dones i homes compromesos 
amb la ciutat, amb el seu futur, amb 
el benestar de la seva gent. Persones 
que creiem en la construcció col·lec-
tiva i en el dret a la ciutat com la ma-
nera de revertir les polítiques liberals 
que només busquen la rendibilitat. 
Volem una ciutat habitable, pensada 
per a les necessitats de la gent, amb 
experiències comunitàries de prota-
gonisme cívic i amb distribució més 
justa de costos i beneficis. Creiem 
que només així Sant Boi pot anar a 
més, i nosaltres estem disposats a 
fer-ho possible. Ens hi ajudeu?

Miquel Salip, 
regidor

N Sant Boi,  
anem a més

D

Juan A. Tamayo, 
tinent d’Alcaldia

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

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

N Muchas gracias

esde esta columna del Viure, los 
y las socialistas queremos expresar 
nuestro sincero agradecimiento a las 
15.854 personas de Sant Boi que han 
votado al PSC y  han confiado en el 
proyecto de progreso social que ha 
encabezado Pedro Sánchez. 

Además, habéis contribuido a que, 
por primera vez, una socialista, Sonia 
Guerra, represente a Sant Boi ocu-
pando un escaño un el Congreso de 
los Diputados. 

Esperamos que la contundente vic-
toria de la izquierda haga reflexionar 
a la derecha para que ejerza una opo-
sición constructiva y propositiva y no 
se vuelva a dejar  arrastrar al insulto y 
a las consignas antisociales, machis-
tas y xenófobas del partido neofran-
quista Vox. 

El PSC de Sant Boi se presentará a 
las próximas elecciones municipales 
del 26 de Mayo habiendo cumplido 
nuestros compromisos, con la me-
jor alcaldesa, Llüisa Moret, y con un 
programa que hará que Sant Boi siga 
progresando . Nuestro objetivo sigue 
siendo la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía y que cada día nos 
sintamos más orgullosos de nuestra 
ciudad. Nos seguiremos esforzando 
al máximo para estar con vosotros 
en los buenos y en los malos momen-
tos y esperamos seguir contando 
con vuestra confianza . Una vez más , 
muchas gracias. 
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A brimos en el muro una grieta de 
esperanza. Un camino por el cual Ca-
talunya llegaría a Ítaca. Pero nos baja-
ron de la nube a porrazos y volvimos 
a pisar tierra, volvimos al desierto. 
Se entreabrió una grieta en el muro 
de la prisión, pero por esa hendidura, 
no entraron aires de libertad. El vien-
to despertó a las hordas de orcos y 
trolls, y lo malo, es que no hay por-
tador, ni compañía del anillo en pers-
pectiva. Ahora mismo, en este mo-
mento, hay palabras peligrosas, que 
sólo se pueden decir a escondidas, 
en la oscuridad, a la luz de las velas, y 
cuando las decimos, debemos dibu-
jar una religada o un espantabrujas. 
¡Son pecado! Tenemos que volver a 
emplear las antiguas palabras, y no 
esconderlas entre líneas secretas o 
tintas limón. Palabras arcaicas, pero 
no gastadas. Las palabras viejas bien 
dirigidas, también pueden dar en 
el centro de la diana. Debemos ser 
los pastores de esas palabras vivas, 
breves, pétreas. cuidando que no 
se hundan en aguas estancas, en-
gañadas, por el rítmico sonido, de 
las pértigas de los barqueros. Y ¡sí! 
Seamos sinceros, estas palabras son 
imperfectas, mortales, perdedoras a 
mil y una batallas, pero que no saben 
de huidas ni retiradas. Libertad, so-
beranía, independencia, acompaña-
das de mucha solidaridad, de mucha 
justicia, de mucha cultura y felicidad. 
Palabras viejas.

Andrés Castro, 
regidor

N  Palabras viejas

Durante estos últimos cuatro años, 
nuestra ciudad se ha caracterizado 
por la suciedad, el olvido y el descui-
do de los barrios.

El día 26 de mayo, cuando vayamos 
a elegir quién tiene que ser la alcal-
desa, pensemos si queremos seguir 
así o bien queremos más limpieza, 
más seguridad, menos impuestos 
abusivos, un mayor mantenimiento 
de nuestras calles y plazas y que se 
apoye a las familias con hijos en edu-
cación infantil y a los vecinos que lo 
están pasando mal.

Sant Boi es el municipio con más 
número de parados de la comarca 
según los datos publicados por el 
Observatorio Comarcal de Baix Llo-
bregat.

De acuerdo con los datos publica-
dos por el Ministerio del Interior, en 
2018 tuvimos 3.717 actos delictivos, 
es decir, 10 delitos al día, lo que supo-
ne un aumento del 5,5% respecto al 
año anterior.

La Oficina Antifraude de Cataluña 
ha abierto una investigación a la em-
presa municipal CLAUS por posibles 
irregularidades en la adjudicación de 
4 pisos de protección oficial.

Y además, el equipo de gobierno 
presume cada año de su talante ins-
titucional antidemocrático a la hora 
de colgar del balcón del Ayuntamien-
to la bandera republicana y retirar la 
bandera española en la Diada.

Sant Boi necesita un cambio des-
pués de 40 años de PSC e ICV. Tú de-
cides.

Marina Lozano, 
regidora

N Más Sant Boi,  
más España

Jordi Garcia, 
regidor

N Solucions,  
fem-ho Junts!

juntsxsantboi.cat      
twitter: @juntsxsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/juntsxsantboi

ppsantboi.com

Junts per Sant Boi segueix treballant 
a peu de carrer per donar solucions als 
problemes de Sant Boi, amb un equip que 
formem, plegats, part de Junts per Sant 
Boi conjuntament amb veïns i veïnes, hem 
elaborat un seguit de propostes que ofe-
reixen respostes a les necessitats reals de 
la ciutat i de tots els qui en formem part: 

Mobilitat: Millorar els accessos d’en-
trades i sortides de Sant Boi, les obres 
de la C245 s’han d’acabar abans del 2020. 
Cal millorar carrers i carreteres. / Aparca-
ment: Crear 400 noves places d’aparca-
ment i eliminar 100 places de zona blava 
de carrers no comercials. / Habitatge: 
Construir 400 pisos de lloguer social amb 
un cost màxim de 350€/mes (100 pisos per 
any). / Menys impostos i taxes: STOP IBI. / 
Neteja i manteniment: Potenciar la neteja 
dels espais públics. / Seguretat: Ampliar 
30 noves places de Policia Local. / Nucli 
antic: Recuperar l’Ateneu, ha de ser una 
realitat en 6 anys.  / Gent Gran: Crear una 
nova llar d’avis pública i gratuïta. / Equi-
paments municipals: Millorar els espais 
esportius, remodelació dels poliespor-
tius Parellada, Massallera i L’Olivera amb 
preus econòmics i accessibles per a tot-
hom. / Medi ambient: Prou especulació, 
defensem l’entorn natural, no volem més 
pisos al peu de Sant Ramon. 

Tenim la possibilitat de canviar el rumb 
de la ciutat, de construir plegats el Sant 
Boi que ens mereixem i volem. Cal trans-
formar-nos en una ciutat familiar, social, 
accessible, integradora i humana. Tots 
i totes som Sant Boi, fem-ho plegats i si-
guem Sant Boi. Aposta per Junts per Sant 
Boi , sumat-t’hi !

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

xarxes
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Les sub-16 de softbol, 
campiones d’Espanya
L’equip de softbol sub-16 del Club 
Beisbol Sant Boi s’han
 proclamat campiones d’Espanya 
de la seva categoria. Les 
santboianes es van imposar pel 
contundent resultat d’1 a 8 davant 
del Dridma Rivas i van aconseguir 
el seu quart títol consecutiu.  

Les bicis ompliran els carrers 
El Club Ciclista Sant Boi 
convida tothom a la Passejada 
amb Bicicleta, un clàssic del 
calendari d’activitats esportives 
i participatives que el dia 12 
arribarà a la 38a edició.  Hi ha 
temps fins al dia abans per fer 
les inscripcions a ccsantboi.com/
organizaciones/passejada.

II Concurs de curtmetratges 
FestBoi
En el marc de la Festa Major 2019, 
la productora santboiana Axe 
Films convoca la segona edició de 
Festboi, un concurs consistent a 
realitzar un curtmetratge durant 
els tres dies de la festa. Un jurat 
professional elegirà els millors 
documentals que després seran 
sotmesos a la votació popular. 
Les persones interessades a 
participar s’han d’adreçar al web 
festboiconcurs.com.

Del 6 al 20 de maig té lloc una nova 
edició de la Quinzena Cultural de la 
Gent Gran. El programa inclou un to-
tal de 25 activitats que culminaran 
a la festa Gran de la Gent Gran (20 
de maig, 11.30 h, Can Massallera), un 
homenatge públic a aquelles perso-
nes que han fet 80 anys al llarg dels 
darrers 12 mesos.  

De la programació també destaca 
la ja tradicional Diada Esportiva (dia 
8, a les 9.30 h, a diversos espais de 
la ciutat) i el ball “Matinée” (dia 18, 
12 h, pl. Agricultura), organitzat en el 
marc de la Festa Major.   

Campanya contra el maltracte 
Les novetats d’enguany són la pro-
ducció teatral La espital del silencio, 
a càrrec de l’Associació de Teatre Ju-
venil Always i el col·lectiu Veus de 
Poetes , la presentació del vídeo de la 
campanya de sensibilització contra el 
maltractament de les persones grans 
(dia 12, 11.30 h, Can Massallera) i la 

projecció del film Vacaciones en Roma 
(dia 13, 17 h, Cinemes Can Castellet. 
Gratuït. Invitacions a Can Jordana).

Noces d’or
El 14 d’abril la Coordinadora 
d’Associacions de Gent Gran va fer 
l’homenatge de les Noces d’Or, un tri-
but a 13 parelles amb 50 anys de ma-
trimoni o convivència continuada n

Una quinzena 
d’activitats 
dedicades a  
la gent gran

Sant Boi se suma al Dia Internacional de les Famílies  
Amb motiu de la commemoració del 
Dia Internacional de les Famílies (15 
de maig), l’Ajuntament organitza acti-
vitats i tallers commemoratius. Entre 
el 13 i el 18 d’aquest mes estan pro-
gramades portes obertes i propostes 
lúdiques a la Ludoteca L’Olivera (ins-
cripcions, a partir del dia 8). El dime-
cres dia 15, a la tarda, els jardins de 
Can Castells Centre d’Art viuran una 
jornada de joc, activitats creatives i 
berenar ecològic gratuït per als nens 
i les nenes. Trobareu el detall de la 
programació a les pàgines d’Agenda  i 
a agendasb.info. 

Unes 400 persones 
van participar a 
la celebració de 
l’homenatge a les 
Noces d’Or
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La santboiana Anna Puig, 
campiona d’Europa de rugbi
Anna Puig, 
jugadora de la 
Unió Esportiva 
Santboiana i de la 
selecció espanyola 
femenina de rugbi, 
va ser clau perquè 
“les lleones”, 
com es coneix 
a la selecció, es proclamessin 
campiones d’Europa absolutes el 
passat mes de març davant del 
conjunt de la selecció holandesa 
per un tanteig de 54 a 0. 

Pere Koniec al Saló 
del Còmic de Barcelona
El curtmetratge Difuminado, del 
cineasta santboià Pere Koniec 
es va projectar en el Saló del 
Còmic de Barcelona el passat 6 
d’abril. L’acte va comptar amb 
l’assistència de la il·lustradora 
santboiana Raquel Gu i escriptor 
Sergi Puertas, entre altres artistes 
convidats.

Premi El Llobregat per al 
Consell de les Dones 
L’alcaldessa 
Lluisa Moret 
va lliurar el 
Premi Ribera 
Solidària al 
Consell de les 
Dones del Baix 
Llobregat, en 
el marc de la 
gala de la 5a edició dels Premis El 
Llobregat que organitza aquesta 
publicació de la nostra comarca. 
L’acte va tenir lloc el passat 4 
d’abril, a l’Atrium de Viladecans. 

Sant Jordi, 
diada i festa.
Vicente 
Corachán, 
Amadeu, 
Alemany, Andrés 
Castro, Raquel 
Gu, Fructuoso 
García, Víctor 
Vera i Hermínia 
Touzon van 
signar llibres. 
La final de la 
Poetry Slam del 
Baix Llobregat, 
la fira del llibre 
amb parades 
de llibreries 
i entitats i la 
música de piano, 
entre altres 
propostes de la 
jornada.

La Roma clàssica “va visitar” les termes
Del 25 al 28 d’abril es va estrenar (amb la sala plena a totes les funcions), a l’escenari singular de les Termes 
Romanes, La visita de l’emperador, un espectacle de producció 100% santboiana, interpretat per 12 joves de 
la ciutat que van ser escollits mitjançant un càsting realitzat entre actors i actrius de Sant Boi. L’obra explicava 
el moment en què l’emperador romà anuncia una visita a les termes de Cal Bolius. Els veïns i les veïnes de 
Cornèlius ( l’altra banda del riu) volen guanyar-se els favors del visitant, però els esclaus  santboians, liderats 
per Germanus i Primitiva, volen guanyar la batalla. La peça està basada en un text de l’actor i dramaturg Miquel 
Murga dirigit per Roger Cantos (escola de teatre Hamlet), els dos de Sant Boi. 
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OFERTES  
DE TREBALL
El Servei 
d’Intermediació  
i Orientació Laboral de 
l’Ajuntament posa en 
contacte persones de 
Sant Boi que busquen 
feina amb empreses 
i comerços que 
necessiten personal.  
El servei és gratuït.  
Ràdio Sant Boi  
(89.4 FM) emet dins 
el programa Dies de 
Ràdio, cada segon i 
quart dijous de mes, 
un espai sobre ofertes 
de treball a partir de 
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp 
(santboiapp.cat)

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 6351246).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

Mercat de Torre de la Vila  
Amb el lema 
Descobreix 
el Mercat de 
Torre de la 
Vila!, l’espai 
comercial ha 
iniciat una 
campanya 
per donar a 
conèixer els 
productes i 
serveis que 
ofereix. La 

iniciativa vol fer saber els avantatges que 
ofereix comprar-hi i el plus de qualitat dels 
productes frescos que ofereix.    
Informació: santboi.cat i al perfil de facebook 
@MercatTorredelaVila 
 

La Festa dels 18 
L’Ajuntament convida els nois i les noies de 
Sant Boi que enguany fan 18 anys a la festa 
de celebració que tindrà lloc el 18 d’octubre. 
Per fer propostes sobre com volen que sigui 
l’acte (música, l’ambientació, etc.) només han 
de respondre un formulari al web El Punt al 
teu Insti. A més, també estan convidats a les 
trobades que s’aniran organitzant per preparar 
l’esdeveniment.    
Informació: https://elpuntalteuinsti.wordpress.
com/festa-dels-18/ 

Maig’19

Estudiar per als exàmens 
Tot coincidint amb l’època dels exàmens 

de final de curs, el 
centre de recursos 
per a l’estudi a la 
Factoria Jove de Can 
Massallera obrirà en 
horari nocturn (de 21 
a 01 h) els mesos de 
maig (del 21 al 31; dies 

25 i 26, tancat), juny (de l’1 al 30; dies 23 i 24, 
tancat) i juliol (de l’1 al 3). Els horaris habituals 
del centre són: dl., de 9 a 13.30 h (només sala 
d’estudi), de dl. a dv., 17 a 21 h i ds. i dg., de 10 
a 14 h i de 17 a 21 h (només sala d’estudi  
Informació: joventutsantboi.cat 
 

Un carnet de premi 
Amb el Carnet SB Jove es poden guanyar 100 

€ en vals de compra. 
Rolando Daniel Torres 
(a la foto) va ser el 
guanyador del sorteig 
del 8 d’abril (el proper 
serà a l’octubre). El 
carnet, per a joves 

de 16 a 30 anys, dona dret a descomptes en 
comerços i bona part de l’oferta cultural i 
esportiva juvenil i accés gratuït als cursos per a 
joves en el marc de La formació t’obre portes. 
Per fer el carnet: santboi.cat/carnetSBjove, 
joventutsantboi.cat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos d’emprenedoria
Segueix la programació de cursos 
gratuïts per a persones que tenen 
una idea de negoci i per a persones 
promotores d’una empresa ja creada. 
Al maig es fan els cursos següents:  
Checklist bàsic per construir la meva 
marca ( 7 i 9 de maig) i Vull vendre 
per Internet, però per on començo? 
Pautes per començar en el món de 
l’e-commerce (21 i 23 de maig) Els 
cursos s’imparteixen a la Masia Torre 
Figueres (Pau Claris, 14) 
Informació:  
ocupacioiempresa.santboi.cat.

Primera oportuniutat laboral 
L’Ajuntament vol oferir la primera 
oportunitat de feina a 8 persones 
joves de la ciutat (auxiliars d’educació 
infantil, de suport a l’atenció a la 
ciutadania, d’administració i de 
sistemes informàtics i un periodista i 
un tècnic/a de joventut) Han de tenir 
fins a 35 anys i formació superior 
acabada de 2016 en endavant. No han 
de tenir experiència professional i han 
d’estar a l’atur. Els contractes són de 
2 mesos
Informació: http://bit.ly/
primeraoportunitat   

Orientació per a dones 
L’Ajuntament  ha iniciat el projecte 
POEFE per millorar l’ocupabilitat 
de les dones en situació vulnerable 
ateses pels Serveis Socials. Se 
seleccionaran 30 dones (entre 2019 i 
2020) que rebran formació i orientació 
i un certificat professional de nivell 2 
en serveis de restaurant. 
Informació:  
ocupacioiempresa.santboi.cat. 

Eleccions locals i europees. El diumenge 26 de maig tindran lloc eleccions lo-
cals i al Parlament Europeu. A Sant Boi 62.362 persones estan cridades a les urnes, es pre-
senten 9 candidatures a les municipals (sobre blanc) i 32 a les europees (sobre blau). A 
la ciutat hi haurà 110 meses electorals que estaran repartides en 14 col·legis. La jorna-
da electoral es podrà seguir a santboi.cat, el Facebook i el Twitter municipal i Ràdio Sant Boi.  
Més informació: santboi.cat/eleccions.

Tauler 
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Carnet de la gent gran 
Les persones titulars en poden treure  
molt profit. 36 comerços hi són adherits 
i més de 2.800 persones se’n poden 
beneficiar. 

-Cinema 
Ara, els Cinemes Can Castellet ofereixen 
entrades al preu reduït de 4,80 € a les 
persones de Sant Boi que tenen el carnet. 
El preu s’aplica de dilluns a dijous a la 
primera sessió (excepte festius). A més, el 
segon dilluns de mes, el preu és de 2 €.    
Informació: OMAP (cita prèvia) i santboi.cat/
carnetgentgran  

-Música 
Cantar i passar-ho bé és l’objectiu del cor Les 
Grans Veus. El Carnet de la Gent Gran és un 
avantatge per formar-hi part, ja que la quota 
es redueix de 12 a 6 €. El cor és un espai de 
trobada musical obert a les persones majors de 
60 anys de la ciutat.  
Informació: Escola Blai Net (Jaume I, 24. Tel. 
93 630 68 86) i santboi.cat/carnetgentgran

Festa gran de la gent gran 
El dia 20 de maig tindrà lloc una nova edició de 
la Festa Gran de la Gent Gran, adreçada a les 
persones que fan 80 anys entre el 20 de maig 
de 2018 i el 20 de maig de 2019. 
Inscripcions:  telèfon 93 6351226 o  
protocol@santboi.cat
 

Gestions més àgils 
Els tràmits amb l’Ajuntament es poden fer 
electrònicament amb el mòbil, la tauleta o 
l’ordinador per oferir una millor atenció, més 
còmoda, ràpida i en un entorn segur des de 
qualsevol lloc i a qualsevol hora del dia. 
L’Ajuntament recomana utilitzar l’idCAT Mòbil 
com a identitat digital per a les gestions. 
Informació dels tràmits i el certificat digital: 
santboi.cat/tramitsdigitals. 
 

Feminisme 
Segueixen obertes les inscripcions al cicle 
Converses Feministes, un espai de reflexió, 
feminisme, Igualtat, LGTBIQ i altres aspectes 
de la igualtat de gènere. Fins al juny estan 
programades 2 sessions (23 de maig i 20 de 
juny), de 17.30 a 19 h, a Can Massallera. 
Inscripció en línia, exclusivament:   
www.igualtatsantboi.cat
 

Prevenció d’incendis 
Fins al 15 d’octubre està prohibit encendre foc 
en els terrenys forestals a tot el territori català. 
La normativa (Decret 64/1995) assenyala que 
en les zones forestals i en la franja de 500 
metres que els envolta no es pot encendre 
foc excepte si s’autoritza de manera expressa. 
Mentre estigui vigent la prohibició, no es 
poden cremar restes de poda i aprofitaments 
forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges 
pròxims a zones forestals.  
Tampoc es poden fer focs d’esbarjo o 
relacionades amb l’apicultura. A les àrees 
d’acampada o les urbanitzacions érs necessari 
utilitzar barbacoes amb mata guspires. No 
es poden llençar objectes encesos o abocar 
escombraries i restes vegetals i industrials que 
puguin ser causa de l’inici d’un foc. 
Sol·licitar autorització: Les persones que 
volen obtenir una autorització d’aquest tipus 
la poden demanar des de l’apartat de Tràmits 
(‘Sol·licitud d’activitats amb risc d’incendi 
forestal’) del web municipal (santboi.cat), des 
d’on s’envia la petició a la Generalitat.

Nova seu de la Sindicatura de Greuges. A partir del 21 de 
maig, la Sindicatura Municipal de Greuges estrena nova seu a la primera 
planta Cal Ninyo.  Per facilitar el trasllat des de L’Olivera, el servei roman-
drà tancat entre els dies 13 i 17. L’SMG vetlla pels drets i les llibertats de 
la ciutadania de Sant Boi en les seves relacions amb l’Ajuntament. 
Informació: tel. 93 6302036, sindicadegreuges@santboi.cat.

 
Ajut al lloguer 2019 
Fins al 7 de juny es poden presentar 
sol·licituds per demanar una subvenció 
de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya 
per pagar el lloguer de l’habitatge. 
Ho poden demanar les persones 
titulars d’un contracte de lloguer i 
que compleixin els requisits de la 
convocatòria.
Informació: santboi.cat/tramitsdigitals
 
Rehabilitació d’habitatges 
Al setembre l’Ajuntament obrirà una 
nova convocatòria de subvencions 
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 per a 
persones amb mobilitat reduïda, 
l’eficiència energètica i l’arranjament 
d’habitatges desocupats per destinar 
a la borsa de lloguer municipal o 
a masoveria urbana (nous usos 
d’habitatges en desús). Les obres no 
s’han d’haver iniciat abans del 23 de 
juliol de 2016 i han d’estar acabades en 
presentar la sol·licitud.

Habitatges amb Protecció Oficial (HPO)
Per optar a les properes promocions 
d’habitatges amb protecció oficial 
s’ha d’estar inscrit al Registre de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial (registresolicitants.cat). S’hi 
poden inscriure les persones que no 
siguin titulars d’un habitatge protegit 
o lliure, excepte que estiguin privades 
de l’ús per causes no imputables a la 
persona interessada, o que l’habitatge 
del titular tingui un valor cadastral 
inferior al 40% del preu de l’habitatge 
que es vol adquirir o al 60%, en alguns 
supòsits. També es tindran en compte 
els ingressos, entre altres requisits.   
Inscripció i tràmits: santboi.cat/hpo.
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Dilluns 6 de maig
19 h I Mobilitat. Presentació de Som Mobilitat. Nova 
societat cooperativa sense ànim de lucre que vol 
impulsar projectes que afavoreixin el medi ambient i la 
sostenibilitat. sommobilitat.coop. Lloc: Can Massallera. 
Organització: Som Mobilitat
 

Dimarts 7 de maig 
19.30 h I Llibres. Club de 
lectura. Amb El gran mercado 
del mundo, de Calderón de 
la Barca. Lloc: Biblioteca M. 
Aurèlia Capmany. Organització: 
Ass. Equilibri i biblioteques 

Dimecres 8 de maig
18.30 h I Llibres. Tertúlia literària. Amb L’amiga genial, 
d’Elena Ferrante. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Divendres 10 de maig
De 10 a 12.30 h I Esport. Cros Escolar. Amb “El Repte” 
Running to Doha. Hi participen un miler de nens i nenes 
de la ciutat. Lloc: parc de La Muntanyeta. Organització: 
grup de treball del professorat d’educació física amb la 
col·laboració del Club Atletisme Sant Boi
 
 22 h I Música. Josep 
Benítex Trio. En el marc 
del Club Elias i Sant 
Boi Jazz Club. Preu: 
8 €. Lloc: Cal Ninyo. 
Organització: Weller i 
Cal Ninyo

Dissabte 11 de maig
12 h I Música. Lluís 
Coloma. Darrer dels 
concerts de vermut 
programats en el 
marc d’Altaveu als 
Barris. Gratuït. Lloc: 
Casal de Casablanca. 
Organització: 
Ajuntament
 
De 17 a 19 h I Medi ambient. Netegem el nostre 
entorn. Jornada de neteja 
de residus de plàstic en el 
marc de la campanya Let’s 
Clean up Europe. Inscripció 
voluntariat: torrelavila@
santboi.cat i al Telèfon Net 
900 108830. És recomanable 
portar calçat còmode, aigua, 
protector solar i gorra. Lloc: 
riera de Can Soler i entorn 
Torre de la Vila. Organització: 
Ajuntament
 
20 h I Xerrada. Les catifes 
de Sant Boi.  En el marc de 
les activitats que realitza 
l’entitat. Lloc: Casal de 
Marianao. Organització: 
Amicitia, associació de 
persones separades i vídues 

21 h I Música. Sentido. Grup 
santboià que fusiona flamenc, 
música cubana i brasilera. 
Preu: 5 €. Lloc: Casal de 
Casablanca. Org.: Les Muses 
de Casablanca

Diumenge 12 de maig
D’11 a 13.30 h I 
Esports. 38a Passejada 
amb Bicicleta. 
Inscripcions, fins al 
dia abans: ccsantboi.
com/organizaciones/
passejada. Lloc: sortida, 
des del Parc Ciclista Can 
Dubler, i arribada, al c/
Pau Claris. Organització: 
Club Ciclista Sant Boi 
amb la col·laboració de Decathlon.

Dimecres 15 de maig
19.30 h I Música. December 
Quintet. Projecció d’El rostre 
pàl·lid, de Buster Keaton, amb 
música en directe del grup 
(jazz, swing, bebop, ragtime, 
etc.). Preu: 3 €. Lloc: Auditori 
de l’Escola de Música Blai Net. 
Organització: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Diumenge 19 de maig
De 10 a 15 h I IV Trobada 
d’animals i Cia. 10.30 
h Dinàmica amb gossos 
d’assistència i sorpresa final. 
11.30 h i 12.30 h
Mascotes al parc. 
Sensibilització de la tinença 
responsable d’animals. 12.15 
h Activitat infantil de tinença responsable. 13.15 h  
Taller de mantrailing (olfacte caní). Lloc: parc de la 
Muntanyeta. Organització: Ajuntament
 
De 10.30 a 18.30 h I XXVI Romeria Ntra. Sra.  
de Fátima. Nova edició de la tradicional romeria amb 
processó, missa, activitats lúdiques, música i ball 
flamenc i dinar popular. Lloc: zona de pícnic de Camps 
Blancs. Organització: Associació Cultural Peraleda Ntra. 
Sra. de Fátima

Divendres 24 de maig
19.30 h I Música. Olvido París + Deker. La barreja de 
rock, pop, indie o rancheras 
d’Olvido París i la personal 
guitarra de Marcos Deker. 
Lloc: Casal de Casablanca. 
Org.: Les Muses de 
Casablanca

Diumenge 26 de maig
De 10.30 a 16 h I Esport. 
Bàsquet a la plaça. 
Participació oberta a tothom. 
Lloc: plaça de Catalunya. 
Org.: Club Bàsquet Sant Boi

Dimecres 29 de maig
18.30 h I Xerrada. Tosca. Xerrada sobre l’òpera de 
Giacomo Puccini. A càrrec de Pol Avinyó, divulgador 
musical del Liceu. En el marc del cicle Liceu Bib, que 
ofereix l’oportunitat d’assistir a una representació amb 
grans descomptes. Lloc: bibl. Jordi Rubió i Balaguer.

 
 
Diumenge 5 de maig
12 h I Concert teatralitzat: La maleta. Tres músics itinerants arriben carregats amb una 
maleta xarraire que li agrada explicar històries... Amb la cia Ensamble La Nansa. Lloc: 
Casal de Ciutat Cooperativa. Gratuït. Org.: Ajuntament

Jugateca ambiental
D’11.30 a 14 h I Dg. 5. Fem de la natura un art. Dg. 12. Ens estimem la Muntanyeta. 
Dg. 19. Mascotes al parc. En el marc del 13è cicle d’activitats als parcs metropolitans. 
Inscripció: tel. 93 2562220, de dl. a dv., de 10 a 13 h. Dg. 26. Bioblitz metropolità. Dg. 2 
de juny. Les abelles i les flors. Gratuït. Lloc: parc de la Muntanyeta. Org.: Ajuntament i 
AMB amb la col·laboració de la Fundació Marianao 
 

L’Hora del Conte 
18 h. Dv. 10. Ai que t’atrapo, amb Rosa Pinyol. Dv. 24. Contes de l’hort, amb Elena Codó. 
Activitat gratuïta. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 10 de maig
De 10 a 12.15 h I Esports. Cros escolar El Repte. Lloc: parc de La Muntanyeta. Org.: 
Ajuntament i Grup de Treball de Professorat d’Educació Física amb la col·laboració del 
Club d’Atletisme Sant Boi

Dissabte 11 de maig
11.30 h I Taller familiar. Astrònomes: d’Hipàtia a Katherine Johnson. Visita guiada i 
taller familiar en el marc de l’exposició Cosmos. Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Cal 
reserva. Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament
  

Diumenge 12 de maig 
11 i 12 h I Espectacle familiar: Cinemusica Teatre per a nadons (de 6 mesos a 4 anys). 
Un homenatge al cinema mut amb música en directe. a càrrec de la cia Viu el Teatre. 
Preu: 4 €, a ticketea.com. Lloc: Casal de Camps Blancs

Dia Internacional de les Famílies
Dl. 13. De 17.15 a 18.15 h i de 18.30 a 19.30 h. Taller familiar. Infants d’1 a 3 anys. Lloc: 
L’Olivera. Dt. 14. De 17.15 a 18.15 h i de 18.30 a 19.45 h. Joc en família. Infants de 4 a 
11 anys. Lloc: L’Olivera. Dt. 15. Dia Internacional de les Famílies. Espai de joc lliure i 
creatiu. Diferents espais per a diferents edats, amb Tata Inti, fins a 8 anys. Taller de Dj, 
amb Pioneer Dj Kids, i Eco Barra amb productes ecològics per als infants. Lloc: jardins 
de Can Castells Centre d’Art. Dj. 16. De 17.15 a 18.30 h 
i de 18.30 a 19.45 h. Descobrim Cleopatra. Explicació i 
tallers per a infants de 4 a 11 anys. Lloc: L’Olivera. Dv. 17. 
De 17.15 a 18.30 h i de 18.30 a 19.45 h. Portes Obertes a 
la Ludoteca per a infants de 4 a 11 anys. Ds. 18. De 10.45 
a 12 h i de 12 a 13.15 h. Portes obertes a la Ludoteca per 
a infants d’1 a 3 anys. Activitats gratuïtes amb inscripció, a 
partir del 8 de maig, a la Ludoteca, i a partir del 9 de maig 
al telèfon 93 6529844. Lloc: L’Olivera. Org.: Ajuntament

Dissabte 25 de maig
11.30 h I Taller familiar. Astrònomes: Dissenyar Mart. Allò que es necessita per viure 
a Mart, en el marc de l’exposició Cosmos. Amb Ivan Bravo. De 8 a 13 anys. Cal reserva. 
Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament
 
17 h I Llibres. Club de lectura infantil. Cloenda de la temporada, el club tornarà després 
de l’estiu. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques

Divendres 31 de maig
19.30 h I Taller familiar. Harmonices Mundi. Una nit al CCCA. Per conèixer els secrets 
de l’univers de manera divertida i familiar, en el marc de l’exposició Cosmos. Cal reserva. 
Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament
 
20 h I Especial Supernit a les biblioteques. El Club Super 3 de TV3 oferirà una 
nit especial. És imprescindible fer reserva. Per a nens i nenes de 6 a 9 anys. Llocs: 
Bibliotedca Jordi Rubió i Balaguer i Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: biblioteques
 

Dissabte 1 de juny 
12 h I Contes en anglès. Story Time. Espectacle de contes en anglès amb Kids&Us. 
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Oci familiar

agendasb
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De l’1 de maig al 30 de desembre
Poesia. Centenari Joan 
Brossa. Reinterpretació del 
poeta a través d’algunes 
obres de Laia Masó inspirades 
en l’imaginari Brossa. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Org.: biblioteques

Del 2 de maig al 8 de juny
Fotografia. 11è Concurs Estatal Vila de Sant Boi. 
Fotografies guanyadores i selecció de les presentades 
al concurs. Una oportunitat per veure Sant Boi sota la 
mirada de diferents mirades. Lloc: Can Castells Centre 
d’Art (CCCA). Org.: Afoboi, agrupació fotogràfica

Del 2 de maig al 31 de desembre
Història. La fi de la Gran Guerra i els tractats de pau. 
La mostra commemora el centenari de la signatura 
del Tractat de Versalles, fruit de l’armistici de pau de 
la fi de la Primera Guerra Mundial. Lloc: Biblioteca M. 
Aurèlia Capmany. Org.: biblioteques de Sant Boi

Del 3 de maig al 3 de juny
Fotografia. XXII Premio Internacional de Fotografia 
Humanitaria Luis Valtueña. La mort de persones al 
Mediterrani, la vida de les persones afectades per 
la síndrome de sensibilitat química múltiple o el 
deteriorament econòmic de Veneçuela, entre els temes 
de la mostra. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: 
biblioteques de Sant Boi

Del 4 al 31 de maig
Art. Treball escolar. Mostra de treballs de curs 
realitzats per l’alumnat de l’acadèmia Forma. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Acadèmia forma 
i biblioteques de Sant Boi

Del 5 de maig al 12 de setembre
Història. Els darrers dies de la República. Després 
de la Batalla de l’Ebre, l’ofensiva sobre Catalunya 
era imminent. Al febrer del 39, les tropes franquistes 
tancaven la frontera amb França i al març Madrid es 
rendia... Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament
 

Fins al 27 de maig 
Història. Memòria democràtica a Tarragona. En el marc 
del 80è aniversari de la Batalla de l’Ebre, la mostra 
recull bona part de la repressió del règim franquista. 
Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Fins al 27 de juliol
Art. Cosmos. Art alienígena. Amb 250 aliens fets per 
l’alumnat de les escoles, peces d’artistes reconeguts i 
el paper que les dones en el descobriment del cosmos. 
Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

ExposicionsCruz de Mayo 2019 
Ds. 11. 12 h I Ramillete 
de danza. Les escoles 
de dansa de Sant Boi 
ballaran diferents estils 
musicals, des d’estils 
urbans fins al flamenc 
més pur (escoles Play 
Dance, Luisa Fernando, 
Spai Carioca, Fip Ball i 
casa de Sevilla). 13 h I 
Mañaneo de Pescaito. 18 h I Ball flamenc de la Casa 
de Sevilla, Hijos de Parada de l’Hospitalet i escola Inés 
Morillo de Sant Boi. 21 h I Actuació de Javier Ginés. 22 
h I Revetlla amb disco mòbil. Dg. 12. 11.30 h I Ofrena 
floral. 12 h I Misa rociera amb el cor Raices. 13 h i 18 h 
I Escola de la Casa de Sevilla. 14 h I Dinar popular amb 
fideuà. Preu: 5 €. Tiquets a l’entitat o a la carpa. 21 h 
I Fi de festa. Lloc: plaça de l’Agricultura. Organització: 
Casa de Sevilla

Curs bàsic de fotografia. Nivell II
Dies 24 i 25 de maig. Per aprendre a aconseguir una 
bona qualitat i controlar la llum. Preu: Gratuït, per a les 
persones sòcies, i 31 €, per a les no sòcies. Inscripció: 
info@afoboi.com. Places limitades. Organització: 
Afoboi, agrupació fotogràfica 

Control d’hipertensió i glucosa
D’11 a 13 h I Dimarts i dijous. Controls gratuïts de la 
tensió arterial i de la glucosa en sang a càrrec de la 
Creu Roja de Sant Boi. Llocs: dimarts, Mercat de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou, i dijous, Mercat de Torre de la 
Vila. Organització: Creu Roja de Sant Boi i Ajuntament

En veu alta, tots llegim
11 h I Dijous. Amb el llibre Emma, de Maria Barbal. 
Gratuït. Es recomana fer la inscripció. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de 
Sant Boi

Lectura per a capacitats diverses
18 h I Dijous. Amb Dràcula, de Bram Stocker. Club de 
lectura per a persones amb diversitat intel·lectual i 
diferents capacitats lectores. Gratuït amb inscripció. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Mercat de pagès
De 15 a 21 h I Els 
divendres. Productes 
del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i artesanals. 
Lloc: rambla de Rafael 
Casanova. Organització: 
Ajuntament

Anem a pasturar
10 h I Els diumenges. L’objectiu és fer un matí de 
pastor i conèixer 
de prop el ramat 
d’ovelles i xais que 
són a la muntanya 
de Sant Ramon fins 
a final de maig. 
Lloc de trobada: 
aparcament de terra de l’inici del camí de Golbes, 
a tocar de la carretera de Sant Climent. Preu: 4 €. 
Inscripció: al correu electrònic lagaiata@gmail.com 
indicant dia i quantitat de persones (cal dir número 
de persones adultes i d’infants), i rebreu una resposta 
de confirmació. Organització: Associació ramadera La 
Gaiata

Dijous 30 de maig
19 h I Llibres. Club de lectura fàcil. Amb Els fills de 
Llacuna Park, de Maria Guasch. Amb l’assistència 
de l’autora. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. 
Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 31 de maig
De 17.30 a 20.30 h I 
Esport. VIII Trobada Sant 
Boi Boig per l’Esport 
Femení. Les participants 
podran practicar diferents 
disciplines esportives. 
Inscripcions: abans del dia 
27, a fcsantboia.cat. Lloc: 
Estadi Joan Baptista Milà. 
Organització: Ajuntament, 
FC Santboià, CBS Sant Boi, C Voleibol Sant Boi, Unió 
Esportiva Santboiana, Club Handbol Sant Boi
 
22 h I Música. Tancontrá. 
Conncert instrumental de 
música i ball flamenc. Preu: 7 € 
amb consumició. Lloc: Casal de 
Casablanca. Organització: Les 
Muses de Casablanca

XX Quinzena Cultural de la Gent Gran
Dc. 8 9.30 h I Diada esportiva adreçada a les persones 
usuàries de gimsuau. Llocs: espais lúdics de salut (pl. 
Juli Verne i av. Aragó) I Dg. 12. 11.30 h I Teatre. La 
espiral del silencio, a càrrec Teatre Juvenil Always i Veus 
de Poetes, i vídeo de presentació de la campanya de 
sensibilització contra el maltractament a les persones 
grans. Entrada, amb invitació a les associacions de 
gent gran. lloc: Can Massallera. Dl. 13. 17 h I Cinema. 
Vacaciones en Roma. Entrada, amb invitació a Can 
Jordana. Lloc: Cinemes Can Castellet. Ds. 18. De 12 a 14 
h I Ball Matinée. Entrada gratruïta. Lloc: pl. Agricultura. 
Dl. 20. De 17 a 19 h I Festa Gran de la Gent Gran. Lloc: 
Poliesportiu La Parellada. El programa complet de la 
quinzena el trobareu a agendasb.info. Organització: 
Ajuntament i entitats de la ciutat
 

Documental d’art: Leonardo 
Dl. 6 21 h i Dt. 7 
19 h I En el marc 
del cicle Grans 
documentals d’art, 
que es podrà veure 
fins al mes de 
juliol. Preu: 5,70 
€, entrada normal, 
4,80 €, gent gran, i 
5 €, persones joves. 
Lloc: Cinemes Can Castellet. Organització: Cinemes Can 
Castellet

A l’escenari
20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 9. Gavies. Dj. 16. El nuevo 
novio de mamá. Dj. 23. Maldito espejo. Micro teatre de 
15 minuts per a 15 persones cada sessió. Preu: 3 €, amb 
consumició. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Weller 
 

Festa Major 
Del 17 al 20 de maig. Info: a les pàgines 
12 i 13, al programa de mà, a agendasb.
cat/festamajor, a culturasantboi.cat i a les 
xarxes socials, #FestaMajorSB19

19.30 h I Dj. 9 de maig Gimme Danger, 
de Jim Jarmusch. Dj 16 de maig A Hard 
Day’s Night, de Richard Lester. Dj. 23 de 
maig La Chana, de Lucija Stojevic. Dj. 30 
de maig Stop Making Sense, de Jonathan 
Demme. Dj. 6 de juny Chasing Trane. 
The John Coltrane Documentary Dj. 13 
de juny Joe Strummer, de Julien Temple. 
Dj. 20 de juny Omega, de José Sánchez-
Montes i Gervasio Iglesias. Dj. 27 de juny 
The Last Waltz, de Martin Scorsese. Dj. 4 
de juliol Quadrophenia, de Matt O’Casey. 
Preu: 6€. Lloc: Cinemes Can Castellet. 
Organització: Ajuntament i Cinemes Can 
Castellet. Més info: festivalaltaveu.cat.

Capvuitada
Del 24 al 26 de maig. Al barris Centre i 
Vinyets i Molí Vell. Inici de les Festes de 
Barri 2019. Info: A les pàgines centrals,  
programa de Festa Major, agendasb.cat i 
culturasantboi.cat.

+Info: 
agendasb.info  
culturasantboi.cat 
festivalaltaveu.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 



Quina experiència heu obtingut al concurs?
L.- La gent jove hem de tenir curiositat, capacitat 
d’innovació i saber assumir riscos. El meu objectiu 
a la vida és tenir un paper de lideratge al món 
empresarial.
M.- He aprés que cal treballar dur i aprendre dels 
errors. La meva família ha entès que tinc paraula i 
compleixo amb allò que em proposo. Cadascú té 
el seu talent i cal trobar-lo
M. i L.- Aprofitem l'ocasió per demanar que es 
potencii l'emprenedoria a l'ensenyament n

Carhaus, i de l’equip tècnic de l’Ajuntament. 
Finalment es va fer l’exposició del projecte al jurat i 
es va lliurar el prototip i el pla d’empresa.
L.- A la gala de lliurament dels premis es van 
presentar les polseres i l’aplicatiu web mitjançant 
el qual els equips sanitaris poden accedir a 
l’historial mèdic de les persones usuàries.

Creieu que el projecte es pot fer realitat?
M.- La idea és traslladar la iniciativa a alguna 
empresa o incubadora empresarial que la pugui 
materialitzar. 
L.- De fet, una part del premi consisteix en una 
visita a la incubadora empresarial de La Salle 
Technova Barcelona.

Com us heu engrescat en Sant Boi Talent?
L.- Fa dos anys ja vaig treballar un projecte 
d’emprenedoria relacionat amb les cibermonedes. 
La participació a Sant Boi Talent ha estat positiva 
no només pel premi sinó també per poder fer 
realitat el projecte.
M.- M’agrada el món de l’emprenedoria. El passat 
estiu vaig crear una botiga en línia dedicada al 
merchandising del joc Fortnite (fortnite2u.com). 
Quan ets jove tens menys a perdre i, per tant, 
quan abans facis coses, millor.

Com vareu conèixer el concurs? 
Marc (M).- El nostre tutor, Marcos Hompanera, ens 
va presentar la iniciativa. Ja teníem experiència en 
temes d’emprenedoria perquè hi vam treballar el 
curs anterior. 
Luis (L).- Els tres projectes que ha presentat el 
Sant Josep han quedat en primer, segon i quart 
lloc del total de 16 participants.

Com va sorgir la idea del vostre projecte? 
M.- La meva germana té una malaltia rara i vam 
pensar en com podien donar suport a aquestes 
persones. D’aquí va sorgir la idea de desenvolupar  
aquest dispositiu d’ajuda.

Com funciona el dispositiu?
L.- Té una triple utilitat. En primer lloc facilita 
informació contrastada i veraç de les malalties. 
També serveix de suport emocional a les 
persones afectades perquè ofereix la possibilitat 
de contactar amb altres persones afectades i 
professionals sanitaris.
M.- Una tercera utilitat del dispositiu és la capacitat 
per emmagatzemar la informació de l’historial 
mèdic de le persones malaltes en un xip ubicat a 
una polsera.

Com es va desenvolupar el projecte?
M.- Vam començar cercant informació i 
desenvolupant el prototip per tal de fer la memòria 
del projecte. En una segona fase vam comptar amb 
l’ajuda d’un mentor, Antonio Rodríguez de l’empresa 

N “Quan ets jove tens 
menys a perdre i, per 
tant, com abans facis 
coses, millor”

N “La gent jove hem 
de tenir curiositat, 
capacitat d’iniciativa i 
saber assumir riscos”

LUIS CHEN I MARC HERNICA, alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Sant Josep, han estat els 
guanyadors del concurs Sont Boi Talent amb el projecte Genetics. La proposta guanyadora consisteix 
en un aplicatiu, associat a una polsera amb un xip, pensat per donar suport a persones amb malalties 
rares. El projecte guanyador es va seleccionar entre 32 propostes (vegeu la pàgina 6).

“Cadascú 
té el seu 

talent i ha de  
trobar-lo”


