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L'Ajuntament va aprovar al Ple de desembre 
el Pressupost Municipal de 2021 per un im-
port de 88,1 milions €, un 5,5% més que l'any 
passat. Si hi sumem els pressupostos de les 
empreses municipals, la quantitat global per 
a 2021 ascendeix a 100 milions €. 

El pressupost farà front als reptes de la pan-
dèmia prioritzant les necessitats de les perso-
nes i la reactivació econòmica. A més, preveu 
un important esforç inversor per transformar 
i modernitzar la ciutat.  És, per tant, un Pres-
supost que busca que ningú es quedi enrere, 
que la ciutat no s’aturi i avanci cap a un nou 
model econòmic orientat a la digitalització i 
la innovació. I un Pressupost que combat el 
canvi climàtic amb polítiques ambientals.  

Suport a les persones
Els programes d’atenció social a les per-
sones i les famílies més vulnerables reben 

una aportació addicional de 430.000 €. La 
meitat d’aquests recursos es destinen a 
ajuts per garantir la cobertura de neces-
sitats bàsiques, apartat que augmenta un 
22%. La partida per a Aliments Solidaris 
creix un 35%. I els programes d’atenció so-
cial a la gent gran, un 30%.

Reactivació de l'economia
El pressupost duplica àmpliament les apor-
tacions econòmiques a programes de suport 
a les empreses per generar progrés i ocupa-
ció digna i destina 330.000 € a la realitza-
ció d'accions de foment de l’emprenedoria i 
la innovació.

Inversions per transformar Sant Boi
El capítol d’inversions ascendeix a 11 mi-
lions d’euros, un 70% més que el 2020. Les 
actuacions principals es destinen a la millo-

ra de l’espai públic (4,8 milions) i els equi-
paments (2 milions); a posar en marxa nous 
sistemes i tecnologies de la informació (1,3 
milions), i a polítiques ambientals i de lluita 
contra el canvi climàtic (1,5 milions).  

Una ciutat saludable i sostenible
Aquestes inversions representen una aposta 
per la transformació urbana de Sant Boi i de 
l’administració local en la seva relació amb 
la ciutadania, i per la mobilitat sostenible, la 
transició energètica, la salut mediambiental 
i l’ecologia urbana. Es continua configurant 
així una ciutat saludable i sostenible.

Congelació fiscal i deute
L’Ajuntament congela els principals impos-
tos i taxes i Sant Boi es manté com la ciutat 
de Catalunya de més de 75.000 habitants 
amb un endeutament més baix.

El Pressupost prioritza les necessitats de 
les famílies i la reactivació econòmica

Neteja viària.
Els recursos 
destinats a neteja 
viària, gestió de 
residus i mobilitat 
sostenible 
augmenten en 
400.000 euros

NL'Ajuntament incrementa la inversió a 11 milions d'euros per transformar i modernitzar l'espai públic

La reactivació de l'economia i la pro-
moció de l'ocupació en el context ge-
nerat per la pandèmia són una prio-
ritat fonamental en les polítiques 
pressupostàries de l'Ajuntament. 
Amb aquestes finalitats, al llarg de 
2021 es destinaran 8,4 milions € a:

 Dinamització econòmica,  
empresa i comerç  

 Promoció de l'ocupació i  
formació ocupacional
 Llicències d'activitat
 Dinamització territorial
Transformació digital i  
serveis tecnològics

8,4 milions € per 
impulsar l'economia 
i el treball a Sant Boi
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No donem l'esquena a la realitat
Cs. Lluís Tejedor

Sant Boi, comparat amb poblacions veïnes (Viladecans, 
Gavà, Cornellà i El Prat), té la despesa euros/habitant 
més alta en personal i és el segon que menys despesa 
dedica a Serveis Socials. Així que vam proposar aug-
mentar despesa en atenció a persones vulnerables, a 
entitats esportives dedicades a la formació d’infants i joves i a la Fundació 
Marianao. El govern només va acceptar l’augment a persones vulnerables 
(+10%). Per fer costat al govern en un moment delicadíssim, no vam votar en 
contra del pressupost i ens vam abstenir n
Votació: abstenció

Per la reactivació i l'esperança
PSC. Salut González

En plena crisi sanitària, en un context d’incertesa i greus 
previsions socials i econòmiques, el pressupost munici-
pal per al 2021 es planteja com un instrument flexible 
i dinàmic alineat amb l’Estratègia de ciutat sostenible i 
saludable. Amb 88,1M, apostem per una clara prioritza-
ció de les polítiques amb incidència directa sobre les persones, apugem un 
22% els ajuts a famílies; i pel desenvolupament econòmic i la modernització 
de la ciutat des de la transformació digital, l’ecologia urbana i la sostenibili-
tat, tot invertint 11 M n
Votació: a favor

ERC, contra el pressupost del govern
ERC. Rosa Mur

Com vam argumentar en el Ple de desembre, per respon-
sabilitat i per compromís amb la ciutadania de Sant Boi i 
amb el seu teixit social i econòmic, que ara més que mai 
requereixen el suport municipal. Perquè és excessiva-
ment continuista respecte al de 2020, poc atent a neces-
sitats que l’impacte de la COVID-19 fa precís considerar. 
I perquè, tot i la importància que té per definir projectes, accions i prioritats 
per al 2021, no s’ha elaborat a partir del debat i el consens amb les diferents 
forces polítiques ni amb els agents socials i econòmics de la ciutat n
Votació: en contra

Agujero negro 
Olga M. Puertas, regidora no adscrita

101 M de euros presupuestados para afrontar la peor 
crisis tras la Guerra Civil es poco para una ciudad de baja 
renta media previa y ola de impagos en recibos y deudas 
privadas, desahucios y paro 24%. Necesidad de un vo-
lantazo en gastos de personal 48 M, Animales 527 mil, 
Radio 335 mil, Cooperación 429 mil, Síndica 103 mil, 
Sra. Llosas 3,8 M para solo 268 mil en Alimentación, 1,6 M Ayudas y 10 M 
de inversiones. Y modificar las cuentas cada mes para tapar el gran agujero 
negro del COVID n
Votació: en contra

Pressupost de present que mira al futur
Sant Boi en Comú. Alba Martínez

Des de Sant Boi en Comú creiem que aquest pressupost 
manté ferms els valors i les prioritats amb les quals và-
rem començar el mandat: justícia social i climàtica per 
superar la crisi social, econòmica i sanitària. La defensa 
del benestar de les persones segueix en el centre d’un 
pressupost que haurà de contenir l’emergència, però 
que mira cap al futur. Només serà possible si apostem per un model eco-
nòmic basat en una transició ecològica i justa, especialment per a aquelles 
famílies més impactades per la pandèmia  n
Votació: a favor

Els Pressupostos Municipals
Podem-EU. Jorge Romero

Els pressupostos de l'any 2021 vénen marcats per la CO-
VID-19, la crisi sanitària, social i econòmica generada 
per la pandèmia és l'element omnipresent a tot arreu. 
Ens sembla una decisió encertada de l'equip de govern 
l'orientació que s'ha donat als pressupostos, prioritzant 
la despesa en serveis socials i en partides per atendre 
els efectes econòmics del coronavirus. Si els trets generals ens semblen ade-
quats, restarà veure la concreció i l'execució d'aquestes polítiques, tema fona-
mental, al nostre entendre, per a una valoració definitiva dels pressupostos n 
Votació: abstenció

Pressupost 
Municipal 2021
L’opinió dels grups municipals
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NEl nostre programa polític 
apel·la a la justícia social 
i aposta per un model 
econòmic innovador

NNuestro programa político 
apela a la justicia social  
y apuesta por un modelo 
económico innovador

Un pressupost per transformar la ciutat
Un presupuesto para transformar la ciudad

   l pasado 30 de diciembre, el Pleno municipal apro-
bó el Presupuesto Municipal para 2021: 88,1 millones 
de euros, un 5,5% más que en 2020. Estos recursos se 
destinarán a la reparación de los daños económicos 
y sociales causados por la pandemia, pero también 
han de servir para proporcionar un nuevo impulso 
transformador a nuestra ciudad.

En este momento excepcional, es prioritario que 
nadie se quede atrás y reactivar la economía local. 
Por este motivo más de un tercio de los recursos del 
Presupuesto tienen como misión atender las necesi-
dades de las personas y familias, proporcionar ser-
vicios a la ciudadanía y dar apoyo a la actividad de 
comercios y empresas.

El nuevo Presupuesto prevé también un gran 
esfuerzo inversor: 11 millones de euros que se des-
tinarán a impulsar la transformación de la ciudad 
mediante actuaciones que apuntan a la mejora del 
espacio público, el fomento de la transición energé-
tica y la salud medioambiental, así como a la digitali-
zación de la administración local.

Es este un Presupuesto, por tanto, plenamente 
coherente con un programa político que apela a la 
justicia social y que apuesta por un nuevo mode-
lo económico basado en la innovación y el trabajo 
digno. Y también consecuente con una estrategia 
de ciudad que quiere aprovechar un modelo soste-
nible de desarrollo urbano como el nuestro, con un 
entorno agrícola y forestal preservado, y también el 
hecho de contar con una gran red de servicios vincu-
lados a la salud para avanzar hacia una ciudad donde 
la ecología urbana y la salud han de tener un prota-
gonismo destacado.

l passat 30 de desembre, el Ple Municipal va 
aprovar el Pressupost Municipal per al 2021: 88,1 
milions d’euros, un 5,5% més que el 2020. Aquests 
recursos es destinaran a la reparació dels danys 
econòmics i socials causats per la pandèmia, però 
també han de servir per proporcionar un nou im-
puls transformador a la nostra ciutat. 

En aquest moment excepcional, és prioritari que 
ningú es quedi enrere i reactivar l’economia local. 
Per aquest motiu més d'un terç dels recursos del 
Pressupost tenen com a missió atendre les neces-
sitats de les persones i famílies, proporcionar ser-
veis a la ciutadania i donar suport a l'activitat de 
comerços i empreses. 

El nou Pressupost preveu també un gran esforç 
inversor: 11 milions d’euros que es destinaran a 
impulsar la transformació de la ciutat mitjançant 
actuacions que apunten a la millora de l’espai pú-
blic, el foment de la transició energètica i la sa-
lut mediambiental, així com a la digitalització de 
l’administració local. 

És aquest un Pressupost, per tant, plenament 
coherent amb un programa polític que apel·la 
a la justícia social i que aposta per un nou model 
econòmic basat en la innovació i en el treball dig-
ne. I també conseqüent amb una estratègia de 
ciutat que vol aprofitar un model sostenible de 
desenvolupament urbà com el nostre, amb un 
entorn agrícola i forestal preservat, i també el fet  
de comptar amb una gran xarxa de serveis vin-
culats a la salut per avançar cap a una ciutat on 
l’ecologia urbana i la salut han de tenir un protago-
nisme destacat.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

E      E      
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L'Ajuntament de Sant Boi segueix donant 
suport als sectors econòmics més afectats 
per les mesures de contenció de la pandè-
mia. En col·laboració amb les associacions 
Sant Boi Comerç i Sant Boi Empresarial, du-
rant les festes nadalenques va dur a terme 
una campanya de promoció que incentiva-
va les compres de proximitat mitjançant el 
lliurament de butlletes per a un sorteig.

Aquest cop el sorteig va ser doble. Les 
butlletes, que es repartien a establiments 
de la ciutat, donaven dret a optar al tra-
dicional premi de 6.000 euros de la cam-
panya comercial de Nadal. Però en aquesta 
ocasió també permetien prendre part en el 
sorteig de 50 'packs benestar'.

Restauració, estètica i gimnasos
Els  'packs' constaven de: 1 val de 50 euros 
bescanviable a centres d'estètica, 1 val de 
50 euros per a establiments de restauració, 
matrícula gratuïta a gimnasos i centres es-
portius i una targeta moneder amb 50 eu-

ros per utilitzar als comerços participants a 
la campanya Reactivem Sant Boi.

La ciutat es va bolcar amb aquesta cam-
panya i 175 comerços van poder repartir 
52.500 butlletes a la seva clientela. 

El sorteig dels 'packs benestar' entre to-
tes les butlletes participants es va realitzar 
el dia 15 de gener i les persones guanya-
dores ja han pogut fer servir aquests des-
comptes i promocions en els establiments 
adherits a la promoció, concretament 34 
bars i restaurants de Sant Boi, 24 centres 
d'estètica i 7 centres esportius. A més, Ana 
Romero va ser la guanyadora del premi de 
6.000 euros.

Innovació i treball col·laboratiu
Sant Boi continua buscant solucions i ac-
tuant contra la crisi de la COVID-19 de ma-
nera innovadora, a partir de l'entesa amb 
els diferents agents econòmics i socials de 
la ciutat, en aquest cas els sectors comer-
cial i empresarial n

Sant Boi fa costat als sectors més 
afectats per les restriccions

L'Ajuntament, 
Sant Boi Comerç 
i Sant Boi 
Empresarial van 
organitzar el 
sorteig de  
50 'packs 
benestar' 
bescanviables 
a bars i 
restaurants, 
gimnasos, 
centres 
d'estètica i altres 
establiments de 
la ciutat

L'Ajuntament dona 
eines a les empreses 
per avançar cap a 
un model econòmic 
més sostenible
L'Ajuntament de Sant Boi aposta per 
l'economia circular. Aquest model 
empresarial innovador i sostenible es 
fonamenta en el màxim aprofitament 
dels recursos durant el procés 
productiu. Quatre ajuntaments de la 
zona delta del Llobregat (Sant Boi, El 
Prat, Gavà i Viladecans) comparteixen 
aquesta aposta amb la seva participació 
conjunta al projecte Ecoindústria.
El dia 14 de gener van organitzar la 
jornada empresarial 'De la visió a 
l'acció. Solucions per avançar junts en 
l'economia circular'. Més de 60 persones 
de l'àmbit empresarial d'aquestes 
ciutats hi van tenir l'oportunitat de 
conèixer de primera mà exemples 
d'iniciatives del territori que ja han 
consolidat amb bons resultats la  
seva aposta innovadora per  
l'economia circular. 
Les empreses que van posar en comú les 
seves experiències d'èxit van ser Evarm 
(Sant Boi), Lluch Essence (El Prat),  
J. Juan Brake Systems (Gavà) i Gacel 
Consortium (Viladecans).
Evarm és una empresa santboiana 
especialitzada en la conversió a 
gas de cotxes, furgonetes, camions 
i autobusos, per reduir costos i 
emissions. El seu director, Xavier 
Ribas (a la fotografia), va explicar 
que treballen per generar localment 
hidrogen totalment verd i eliminar 
la generació de CO2 amb solucions 
sostenibles i innovadores.
La sessió va obrir la cinquena edició del 
projecte Ecoindústria.

Els comerços de Sant Boi van lliurar 52.500 butlletes per participar en els sortejos de la campanya de Nadal



Viure Sant Boi
N Febrer 21

7

L'Ajuntament ha posat en marxa un 
servei d'assessorament legal. El seu 
objectiu és acompanyar les persones 
que necessiten informar-se o fer trà-
mits relacionats amb la seva situació 
laboral o amb subsidis i prestacions 
gestionats per altres organismes pú-
blics (com el SEPE, la Seguretat Social 
o el Servei d'Ocupació de Catalunya).

Amb cita prèvia
Aquest nou servei municipal s'ubica 
provisionalment a l'edifici Sant Boi 
Centreserveis (carretera Santa Creu 
de Calafell), tot i que per accedir a ell 
cal demanar cita prèvia per telèfon 
(al 93 635 12 46) o mitjançant un for-
mulari disponible al web municipal.

L'atenció és a càrrec de personal tèc-
nic especialitzat que ha estat contrac-
tat gràcies a un programa d'ocupació 
de la Diputació de Barcelona.

La pandèmia està tenint un fort im-
pacte sobre diversos sectors econò-
mics. Molts petits negocis i persones 

Servei gratuït 
d'assessoria 
jurídica sobre 
temes laborals 
i prestacions

El nou servei de l'Ajuntament facilita tràmits i gestions amb altres administracions

L'alcaldessa defensa 
que la digitalització 
no generi noves 
desigualtats

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va 
participar el 20 de gener a la 
inauguració del Curs d'innovació 
social digital organitzat per la 
Secretaria de Polítiques Digitals 
i la xarxa Catlabs. Hi va defensar 
la necessitat de "crear un sistema 
català d'innovació digital" que 
permeti "garantir que l'ús de 
la tecnologia no generi noves 
desigualtats". Catlabs és una 
xarxa d'innovació digital, social 
i col·laborativa que aglutina els 
esforços de diferents institucions 
per promoure la innovació 
social digital (DSI). Sant Boi hi és 
present mitjançant el laboratori 
d'innovació social Coboi 0lab. 

Ajuntament i Consorci 
de la Zona Franca 
compartiran projectes 
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, es va 
reunir l'1 de febrer a l'Ajuntament 
amb el delegat especial de l'Estat 
al Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona, Pere Navarro. La 
trobada va servir per explorar 
possibles projectes conjunts i 
inversions de futur  per impulsar 
la innovació i el desenvolupament 
econòmic a Sant Boi.

que treballen com a autònomes o 
per compte d'altri s'enfronten a dub-
tes  importants sobre la seva situació 
econòmica o laboral, o necessiten fer 
tràmits que aquest nou servei muni-
cipal els pots ajudar a realitzar.

Cita prèvia: bit.ly/servei_juridic

El ministre de 
Consum coneix 
l'aposta de  
Sant Boi 
pels hàbits 
saludables
El ministre de Consum, Alberto Gar-
zón, acompanyat de l'alcaldessa, 
Lluïsa Moret, va visitar a mitjans de 
desembre la Gasol Foundation. Hi va 
conèixer els projectes que la fundació 
dels germans Pau i Marc Gasol des-
envolupa per lluitar contra l'obesitat 
infantil, i va parlar de possibles línies 
de col·laboració per al futur. 

Durant la trobada, Alberto Garzón 
va signar al Llibre d'Honor de la ciu-

tat i va poder conèixer de primera 
mà l'aposta ferma de Sant Boi per 
la salut, la sostenibilitat i els hàbits 
saludables. També, la importància de 
les polítiques integrals i els models 

d'intervenció comunitària a l'hora 
d'abordar l'excés de pes en menors i 
la necessitat de posar l'accent en la 
incidència que les desigualtats so-
cials tenen en aquesta qüestió. 
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Al cierre de esta edición, el día 19 de febre-
ro, 3.536 personas habían recibido en Sant 
Boi al menos la primera dosis de la vacuna 
contra la Covid-19. A 2.033 de esas personas  
(cerca del 60%) también se les había admi-
nistrado ya la segunda. 

El proceso de vacunación se inició en la 
ciudad el 30 de diciembre en la residencia 
Benviure y, desde entonces, sigue en mar-
cha de acuerdo con el ritmo y los criterios 
fijados por el Departament de Salut. Más 
del 90% de las personas residentes han 
completado las dos dosis de vacunación. 
Además, desde mediados de enero se está 
vacunando al personal sanitario de los cen-
tros de atención primaria (CAP), el Hospital 
de Sant Boi y los centros de salud mental.  

Servicios esenciales
Mientras se siguen administrando las segun-
das dosis, indispensables para una protección 
efectiva, se ha empezado a vacunar también 
al personal de servicios esenciales como los 
cuerpos de seguridad o las farmacias.

El Ayuntamiento, que sigue colaborando 
con la Generalitat en este proceso, ya ha 
cedido y preparado dos nuevos espacios en 
equipamientos municipales para crear pun-
tos estables de vacunación fuera de los CAP. 

Mayores de 80 años
De acuerdo con la información facilitada 
por el Departament de Salut, es inminente 
el inicio de la vacunación de las personas 
con alta dependencia y las mayores de 80 
años. Desde los CAP se pondrán en contac-
to con ellas para concertar día y hora en el 
punto de vacunación que corresponda. 

También se iniciará de inmediato la ad-
ministración de la vacuna de AstraZeneca 
al personal de hasta 55 años de escuelas e 
institutos, al que se avisará por SMS.

Tan pronto como se dé a conocer infor-
mación más detallada sobre las siguientes 
fases del proceso, la página web y las redes 
sociales municipales informarán puntual-
mente al respecto.

bit.ly/canalsalut_vacunes

La 
vacunación 
entra en 
una nueva 
etapa en 
Sant Boi  
e incorpora 
ya a 
mayores de 
80 años 

Más de 3.500 
personas 
han recibido 
al menos la 
primera dosis  
de la vacuna  
en la ciudad.
Es un paso 
adelante, pero no 
hay que bajar la 
guardia y sigue 
siendo necesario 
cumplir de 
manera estricta 
con las medidas 
de prevención
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Sant Boi acogió el 29 de enero una 
nueva sesión de los Desayunos Cien-
tíficos, el espacio de reflexión y divul-
gación sobre el mundo de la ciencia 
impulsado conjuntamente por la Ga-
sol Foundation y el laboratorio muni-
cipal de innovación social Coboi lab.

El principal objetivo de esta inicia-
tiva es hacer de Sant Boi un referente 
en la promoción de hábitos saluda-
bles. Para conseguirlo, las sesiones 
cuentan con la participación de cien-
tíficas y científicos de primera línea 
internacional.

En esta ocasión, la doctora Idioia 
Labayen, profesora titular de Fisiolo-
gía de la Universidad Pública de Na-
varra y directora del grupo de investi-
gación ELIKOS, se refirió a los efectos 

del confinamiento y la pandemia en 
los estilos de vida de la población es-
colar. Durante su intervención dio a 
conocer los resultados de un estudio 
sobre ese tema publicado reciente-
mente por la revista Pediatric Obesity.

La actividad física es salud
Desde que la Organización Mundial 
de la Salud declaró la Covid-19 como 

Sant Boi 
consolida un 
espacio de 
referencia 
para el debate 
científico

una pandemia global, millones de ni-
ñas y niños en todo el mundo han vis-
to afectada su actividad física a causa 
de las medidas de confinamiento. 

La práctica de actividad física du-
rante la etapa de la infancia genera 
beneficios importantes en la salud 
física y psicológica y es un factor 
importante para la prevención de la 
obesidad.

En la sesión de enero, la doctora Idioia Labayen (Universidad de Navarra) habló 
sobre cómo ha afectado el confinamiento a los hábitos de la población escolar

Los vehículos ya vuelven a circular por la 
rotonda de la carretera de Sant Vicenç

A mediados de febrero se reabrió a la 
circulación la rotonda de la carrete-
ra BV-2002. La calzada había sufrido 
desperfectos en verano a causa del 
hundimiento de la tubería del canal 
de la Dreta, que pasa por debajo en 
ese punto. Ha sido necesario hacer 
obras para reparar el firme y construir 
un nuevo conducto para las aguas del 
canal. La Diputación de Barcelona, 
que se ha encargado de los trabajos, 
prepara ahora un proyecto para en-
sanchar la acera y mejorar el paso en 
el lado del Parc Sanitari.

Nuevo servicio de 
acompañamiento 
para jóvenes y 
adolescentes
El Ayuntamiento ha puesto en 
funcionamiento un servicio de in-
formación y asesoramiento sobre 
la Covid-19 dirigido a jóvenes y 
adolescentes de la ciudad.

El nuevo Punt Jove Covid es vir-
tual y pretende ayudar a resolver 
dudas e inquietudes sobre temas 
como las formas de propagación 
de la enfermedad, las medidas de 
prevención o el proceso de vacu-
nación, siempre de manera abier-
ta, próxima, anónima, confiden-
cial y adaptada a las necesidades 
de cada edad.

Apoyo y acompañamiento
Este nuevo recurrso municipal 
depende del servicio de infor-
mación juvenil El Punt, está ubi-
cado en Can Massallera y ofrece 
información, orientación, apoyo y 
acompañamiento a las personas 
usuarias. 

También proporciona apoyo 
psicológico y recursos para ges-
tionar emocionalmente las situa-
ciones relacionadas con la pan-
demia que afectan a jóvenes y 
adolescentes.

Lunes y viernes, 12 a 14 h
De martes a jueves, 17 a 19 h    

Whatsapp: 678 70 03 63
IG: @puntjovesalutsb
E-mail: puntjove@salutsantboi.cat



Viure Sant Boi
N Febrer  21

10

El muro de acceso a Ciutat Cooperativa, finalista 
en un concurso internacional de arquitectura
La rehabilitación del muro de acceso a la 
Ciutat Cooperativa ha sido seleccionada 
como finalista del Premio Rosa Barba. Se 
trata de un concurso internacional que se 
convoca cada dos años en el marco de la 
Bienal Internacional de Arquitectura del 
Paisaje de Barcelona. Un jurado formado 
por profesionales de reconocido prestigio 
ha escogido como finalista el proyecto de 
Sant Boi junto a actuaciones realizadas 
en países de todo el mundo, como China, 
Dinamarca, Croacia, Colombia, Tailandia o 
Australia. Los proyectos seleccionados for-
marán parte del catálogo de la Bienal.

Financiación europea
Las obras del nuevo acceso peatonal al 
barrio, financiadas en un 50% con fondos 
FEDER de la Unión Europea, se llevaron a 
cabo durante el año 2018. 

Su ejecución comportó una gran mejora 
del espacio urbano en esta zona de Sant 
Boi. Las obras renovaron la fachada de Ciu-
tat Cooperativa mediante la creación de un 
talud ajardinado y reforzaron su accesibi-
lidad con un ascensor, escaleras y rampas 

que salvan un desnivel de 6 metros de al-
tura. Los elementos construidos conectan  
las calles Lluís Companys y Eduard Toldrà 
con la estación de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) y con la carretera 
de Sant Vicenç (BV-2002). Además, durante 
las obras se urbanizó una nueva plaza en la 
calle Eduard Toldrà.

Intervenir en el paisaje
La Bienal de Arquitectura del Paisaje de 
Barcelona es una iniciativa del Colegio de 
Arquitectos de Catalunya (COAC) y de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
organizada desde 1999 para dar pie a una 
reflexión de alcance internacional sobre la 
intervención arquitectónica en el paisaje.  

El Premio Rosa Barba, patrocinado por la 
Fundación Banco de Sabadell, selecciona 
los mejores proyectos de intervención pai-
sajística. En su anterior edición, el ganador 
fue un proyecto realizado en el volcán Sax-
holl, en Islandia, para revertir los efectos 
de las visitas que diariamente ascienden 
hasta su cráter.

bit.ly/biennal_paisatge

El arte urbano colorea Casablanca
En el barrio de Casablanca se desarrolla 
desde hace cinco años el proyecto de arte 
urbano comunitario Artichoke. Y ya se es-
tán viendo resultados del trabajo realizado 
hasta ahora. 

Es una iniciativa de la Federació Els Ga-
rrofers -mediante el Pla Comunitari de Casa-
blanca y con el apoyo del Ayuntamiento- que 
utiliza la técnica del graffiti para recuperar 
paredes y muros del barrio y dignificar espa-
cios públicos con imágenes y mensajes que 
apelan al civismo y a la responsabilidad de 
mantenerlos limpios y cuidados. 

Los trabajos se han ido llevando a cabo en 
varias fases. En la primera se intervino en 
la fachada de la Escola Casablanca, con la 
participación del alumnado, y en las pistas y 
patios interiores, con juegos en el suelo pro-
puestos por el profesorado. En la segunda 

fase se ha trabajado en el muro que rodea 
el campo de fútbol y las pistas de petanca. 
En la calle Coín, un paisaje mediterráneo 
recuerda a las personas que tuvieron que 
emigrar y en la calle Joventut se concien-
cia sobre la contaminación en los mares. 
En esta última fase, iniciada en otoño en el 
muro de la calle Doctor Ignasi Barraquer, se 
han trabajado imágenes y mensajes cívicos.

Artistas locales
La mayoría de intervenciones llevan el sello 
del artista del barrio Javier Daza “Supe” y 
el diseño de algunos de sus murales es de 
Txus Sarabia. Más adelante se iniciarán pro-
yectos similares en la calle Badajoz y en las 
fachadas del casal y de la futura Escola de 
Restauració en Camps Blancs, y se restaura-
rá y coloreará el Mural de Cultura Popular.
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El arte urbano colorea Casablanca
El Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) va ser la formació política més vo-
tada a les eleccions del 14F a Sant Boi. 
El PSC va obtenir més de 10.600 vots (el 
35,64% del total), tot incrementant en 14 
punts el resultat obtingut a les anteriors 
eleccions al Parlament de Catalunya, cele-
brades l'any 2017. 

En segona posició es va situar Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), que va 
obtenir el 19,03% dels vots. El tercer lloc 
va correspondre a En Comú Podem, amb 
el 9,87% dels sufragis, seguida per Vox 
(9,41%), JxCat (8,09%), Ciutadans (7,39%), 
el PP (3,76%) i la CUP (3,58%). 

Les eleccions al Parlament van regis-
trar en aquesta ocasió una participació del 
48,56%.

Una jornada sense incidències
La jornada electoral es va desenvolupar 
amb normalitat malgrat els condicionants 
de la situació sanitària. Els col·legis electo-
rals -que en aquesta ocasió eren més dels 

habituals- es van poder constituir segons el 
previst i les votacions van transcórrer sense 
incidències.

Agraïment de l'alcaldessa 
En acabar la jornada, l'alcaldessa, Lluïsa 
Moret, va agrair "la tasca i l'esforç" de totes 
les persones que van fer possible la celebra-
ció de les eleccions al Parlament: integrants 
de les meses electorals, cossos de segure-
tat, protecció civil, personal d'eleccions i 
interventores i interventors, entre altres. 
També va donar les gràcies als santboians i 
les santboianes que, va dir, "han votat amb 
responsabilitat i respectant les mesures de 
seguretat". 

L'Ajuntament va treballar en l'organització 
del dispositiu electoral a Sant Boi aportant 
recursos humans i materials excepcionals 
per garantir unes votacions segures, sempre 
d'acord amb els criteris fixats per les autori-
tats sanitàriesn

santboi.cat/resultatseleccions

La jornada 
electoral es va 
desenvolupar 
amb normalitat 
al municipi  
malgrat la 
situació sanitària. 
L'índex de 
participació  
es va situar en  
el 48,56%

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) guanya 
a Sant Boi les eleccions al Parlament de Catalunya
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Los servicios técnicos de mantenimiento 
de Sant Boi cambian de sede. Su personal 
se trasladará próximamente (una parte lo 
ha hecho ya) a unas nuevas dependencias 
situadas en la zona industrial, cerca del Al-
campo. Ocuparán tres naves hasta ahora en 
desuso que la propia plantilla de trabajado-
res y trabajadoras de las llamadas 'brigadas 
municipales' se está encargando de adecuar, 
mayoritariamente con sus propios medios. 

Será un traslado sostenible. Los nuevos 
espacios (tres naves situadas en las calles 
Andorra, Fusos y Tints) reutilizarán una 
parte importante de los dispositivos de las 
actuales instalaciones, como los aparatos 
de aire acondicionado, los termos eléctri-
cos de las duchas, los calefactores para los 
vestuarios o el mobiliario de oficina.

A la vez, el traslado permitirá disponer 
de dispositivos de última tecnología que 
facilitarán un mantenimiento de los edifi-
cios y una gestión del trabajo diario para 

Los servicios técnicos de mantenimiento inician 
una nueva etapa para mejorar el espacio público

El traslado de 
esos servicios 
dará nueva vida 
a tres edificios 
en desuso.
Del viejo edificio 
de las brigadas 
se reaprovechan 
aparatos de aire 
acondicionado, 
termos, 
calefactores 
y parte del 
mobiliario de 
oficina

la mejora de la ciudad más eficientes y 
sostenibles. Todo ello, en el marco de una 
transformación digital y organizativa que 
implica más integración y especialización 
de los diferentes técnicos y profesionales, 
así como la adaptación de las tres naves 
a las nuevas necesidades de cada servicio: 
Espacio público en calle Fusos, Verde ur-
bano en la calle Tints y Mantenimiento de 
equipamientos, Logística y Oficios, en la 
calle Andorra.

Las nuevas instalaciones están dotadas 
con dispositivos de confort climático y 
domótica, renovación del aire, control de 
presencia y alarma de seguridad. Además, 
estarán conectadas a la red de fibra óptica 
municipal, lo cual permitirá telecontrolar 
con sensores desde esos edificios los con-

Este edificio de la calle Andorra albergará los servicios de Mantenimiento de equipamientos, Logística y Oficios

Almacén para los servicios de Verde urbano  
(calle Tints)

Vestuarios para  los servicios de  
Espacio público  (calle Fusos)
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sumos de energía, iluminación y climatiza-
ción y las alarmas de la mayoría de equipa-
mientos municipales.

Los servicios técnicos de mantenimien-
to del Ayuntamiento de Sant Boi se ubican 
desde 1976 en el recinto de SERCONSA, 
cuyas instalaciones han quedado obsole-
tas con el paso del tiempo y cuyas cubier-
tas fueron construidas en su día con fibro-
cemento. Las nuevas naves a las que se 
trasladarán esos servicios recuperarán la 
actividad tras haber acogido anteriormente 
unas dependencias municipales, un antiguo 
gimnasio y una empresa de logística.

Mejorando el espacio público
En las obras de adecuación está participando 
de un modo u otro el personal al comple-
to de los servicios de mantenimiento, cuyo 
trabajo cotidiano se centra en tareas como 
la reparación de aceras y otras actuaciones 
de mejora del espacio público, la poda de ár-
boles, siega y limpieza de parterres o, en los 
últimos meses, la adaptación de los edificios 
municipales a las necesidades generadas por 
la COVID-19. Las tres nuevas naves alberga-
rán con mayor comodidad los elementos ne-
cesarios para el trabajo de todas esas perso-
nas, además del personal de Protección Civil. 

La capacidad global de los tres edificios 
permitiría alojar a un máximo de 160 per-
sonas.

Las nuevas instalaciones de los servicios técnicos de man-
tenimiento de la ciudad contarán con tecnología de última 
generación que mejorará las condiciones de trabajo, hará 
más eficientes los consumos de energía y permitirá prestar 
un servicio más eficaz a la ciudadanía en el mantenimien-
to del espacio público y de los equipamientos municipales.  

Estos son algunos de los instrumentos que lo harán posible.
 Alarmas de seguridad y sistema de control del acceso a 
las naves
 Sistema de telecontrol y telegestión. Facilitará el aho-
rro mediante una gestión más eficiente de los consumos de 
energía y climatización
 Plataforma de gestión de instalaciones. Ayudará a mo-
nitorizar y mantener los equipos y los suministros en los 
equipamientos municipales, y a controlar sus aforos y sus 
condiciones ambientales
 Placas fotovoltaicas (calle Andorra). Mejorarán la eficien-
cia energética del funcionamiento diario de las naves y ga-
rantizarán la operatividad permanente de la sala de moni-
torización y seguimiento de consumos de los equipamientos 
municipales y de la sala operativa de Protección Civil.

Hacia las comunidades energéticas
El traslado de las brigadas municipales es un paso de futuro 
en el camino hacia una ciudad saludable y sostenible. Den-
tro de esa estrategia, el Ayuntamiento tiene la intención 
de crear en Sant Boi comunidades para la transición ener-
gética que compartan esfuerzos públicos y privados para 
avanzar hacia un nuevo modelo de generación y consumo 
de energía, aprovechando las inversiones que muchas em-
presas están haciendo ya para mejorar la eficiencia de sus 
consumos. La tecnología que incorporan las nuevas naves 
de los servicios de mantenimiento de ciudad es un impor-
tante avance en esa dirección.

Eficiencia y sostenibilidad

Almacén para los servicios de Verde urbano  
(calle Tints)

El propio personal municipal se encarga de acondicionar las nuevas instalaciones
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Comencen les activitats de Passaport Edunauta, 
l'aprenentatge més enllà de l'escola
Aquest curs la nostra ciutat ha estat 
un dels 10 municipis seleccionats per  
al projecte "Passaport Edunauta. Te-
rritoris que connecten oportunitats". 
Al gener, dins d'aquesta iniciativa, la 
cooperativa de teatre jove Inestables 
ha fet diverses intervencions de mi-
cro teatre a les escoles de Sant Boi 
per lliurar passaports a l'alumnat 
de 4t de primària i explicar com fer-
los servir amb les seves famílies. 
L'objectiu és adquirir coneixements 
més enllà de l'escola i passar-ho bé 
en espais i moments diversos, com el 
museu, les biblioteques i les entitats 
del nostre territori. El "passaport" és 
una  eina divertida que permet viatjar 
i aprendre experiències enriquidores 
tot sumant segells que acrediten allò 
que s'aprèn. La iniciativa  està pro-
moguda per la Fundació Bofill.

La cooperativa de teatre jove Inestables ha ofert micro teatre a l’alumnat de 4t de 
primària en el marc del programa educatiu Passaport  Edunauta

La ciutat 
engega una línia 
innovadora del 
Pla de millora 
d'oportunitats 
educatives 
L'Ajuntament ha iniciat una nova 
línia d'actuació en el marc del 
Pla de millora d'oportunitats 
educatives (PMOE) que 
desenvoluparà quatre àmbits: 
reducció de les barreres 
econòmiques; acompanyament, 
motivació i suport a l'alumnat 
i reforç de l'atenció educativa; 
la participació de les famílies 
en l'àmbit educatiu i l'activitat 
educativa comunitària més enllà 
de l'escola. Aquestes actuacions 
del PMOE formen part d'un 
projecte més gran, el Pla Educatiu 
d'Entorn, signat per l'Ajuntament 
i la Generalitat l'any 2016, que 
s'amplia per al curs 2020-21 
amb aquestes propostes noves i 
innovadores. Els plans educatius 
d'entorn volen donar resposta 
a les necessitats que es deriven 
de la relació entre la comunitat 
educativa i la societat en general, 
especialment en els sectors més 
desafavorits. En el cas de Sant Boi, 
el curs actual el pla recull el suport 
a l'estudi, la formació adreçada 
a les famílies, la consolidació del 
projecte patis oberts, els ajuts per 
a l'adquisició de material escolar, 
el treball que es realitza per a 
la millora de la convivència als 
centres educatius i la lluita contra 
l'absentisme escolar.

Sant Boi se suma amb un acte simbòlic al record 
de les víctimes de l'holocaust nazi

Sant Boi es va sumar el 27 de gener 
a la commemoració del Dia Interna-
cional en Memòria de les Víctimes de 
l'Holocaust. L'acte central, celebrat 
aquest cop sense públic, va ser una 
ofrena floral davant el monument 
d'homenatge a les persones represa-
liades en els camps d'extermini nazis 
(pl. Mercè Rodoreda). Durant aquest 
acte, es va llegir un manifest. Tot ple-
gat va ratificar el compromís de Sant 
Boi en la lluita contra el racisme i con-
tra qualsevol forma d'intolerància. 

Diverses entitats van convidar la 
ciutadania a sumar-se a la commemo-
ració encenent una espelma als bal-
cons, finestres o jardins. Al vespre, la 
façana de l'Ajuntament es va il·luminar 
de blau, el color del triangle amb què 
els nazis assenyalaven els presos es-
panyols als camps de concentració.

Vídeo: bit.ly/homenatge_victimes
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Gasol Foundation, premi per 
promoure hàbits saludables
La Gasol Foundation ha rebut el Pre-
mi Valors Solidaritat que atorga el 
diari Esport i Prensa Ibérica. El guar-
dó ha tingut en compte el treball 
constant de l'entitat dels germans 
Pau i Marc, amb seu a Sant Boi, a 
favor de la infància i la solidaritat 
demostrada durant la pandèmia. El 
germà gran dels Gasol va agrair el 
premi, per mitjà d'un vídeo (foto), en 
què va recordar que fa set anys la 
fundació es posava en marxa des de 
"la integritat, el treball en equip, la 
responsabilitat, l'empatia, l'equilibri, 
la constància, l'excel·lència, l'actitud 
positiva, l'entrega i el respecte".  Uns 
valors, va dir, que "guien el nostre ob-

jectiu de reduir l'obesitat infantil i el 
treball  que fem a favor d'uns hàbits 
més saludables".

La fundació treballa diversos pro-
grames i organitza activitats relacio-
nades amb la lluita contra l'obesitat 
de nens i nenes, com ara ajudar a mi-
llorar l'alimentació i afavorir els hà-
bits saludables, especialment en els 
col·lectius més vulnerables. L'entitat, 
que col·labora amb el programa mu-
nicipal de salut Sant Boi Sa, ha rebut 
altres reconeixements per la seva 
tasca, com el Premi Naos 2019 de 
l'Agència Espanyola de Seguretat Ali-
mentària i Nutrició (AESAN). 
                              gasolfoundation.org

El Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, als Hospitals Top 20
El Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu de Sant Boi ha revalidat 
els reconeixements a la Millor 
Gestió Hospitalària Global 
i a l'Àrea Clínica de la Dona 
en el marc dels guardons 
Hospital Top 20, que atorga la 
consultora IQVIA pels seus bons 
resultats. Els premis es van 
lliurar al desembre, de forma 
telemàtica, i van comptar amb 
la participació de 151 hospitals 
públics i privats de tot l'estat.

Pau Capell, Trofeu Campions 
Solidaris pel seu compromís 
contra la Covid-19
L'ultrarunner santboià, Pau Capell, 
ha rebut el Trofeu Campions 
Solidaris, que atorga la Secretaria 
de l'Esport de la Generalitat i el 
diari El Mundo Deportivo, pel 
seu compromís amb iniciatives 
contra la lluita contra la Covid-19. 
En aquest àmbit va participar a  
#YoCorroEnCasa, iniciativa de la 
campanya #YoMeCorono. A més, 
l'atleta de Sant Boi ha afrontat 
tres importants reptes en solitari, 
a causa de la pandèmia: l'Ultra 
Trail del Mont Blanc, el Camí de 
Cavalls de Menorca i la Ruta 040 
de Tenerife. També ha participat 
en la cursa virtual Transvulcania, 
ambientada a l'illa canaria de La 
Palma.

La tercera 
edició de 
Sant Boi 
Talent crida 
l'alumnat a la 
participació

Els nois i les noies de Sant Boi que 
cursen 3r i 4t d'ESO i Batxillerat als 
centres educatius de les escoles de 
la ciutat estan cridats a participar en 
la tercera edició del Sant Boi Talent, 
una iniciativa de Talent Factory amb 
el suport de l'Ajuntament que treba-
lla pel foment de la cultura emprene-
dora entre les persones joves. En les 
dues anteriors edicions han participat 
en el projecte més de 400 estudiants.

Presentació als centres
Des de fa unes setmanes, la prime-
ra fase del projecte ja està en mar-
xa. Consisteix a fer la presentació 
als centres educatius de la ciutat 

perquè l'alumnat s'animi a participar 
i pugui preparar les seves propostes 
al voltant d'una idea d'emprenedoria 
original i innovadora. Després de 
recollir-les i valorar-les totes, se'n 
triaran les 10  millors que, amb 
l'acompanyament d'empreses men-
tores, competiran per ser una de les 
3 finalistes. Enguany tot el procés es 
farà de manera telemàtica. Els premis 
consistiran en una visita a ecosiste-
mes emprenedors de ciutats euro-

pees (primer), conèixer el món de 
l'emprenedoria de Barcelona (segon) 
i fer un curs a una escola de negoci 
per aprofundir en les tècniques i ha-
bilitats emprenedores (tercer). 

Els darrers mesos, un equip de jo-
ves santboians (foto) ha participat 
en el concurs Talent Factory School, 
una altra iniciativa de Talent Factory, 
amb el projecte d'emprenedoria Co-
roto per respondre al repte de #salut, 
plantejat per la Gasol Foundation. 
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Sant Boi va viure l'esperit nadalenc
Malgrat la pandèmia, Sant Boi va poder viure un any més unes festes de Nadal 
entranyables i plenes de màgia i il·lusió. L'esforç compartit per l'Ajuntament, 
les entitats i altres agents de la cultura local va permetre oferir a la ciutadania 
una àmplia programació, amb el títol Il·luminem Sant Boi, que es va dur a terme 
en tot moment amb la màxima responsabilitat i seguint els protocols sanitaris.

No hi van faltar les activitats més tradicionals d'aquestes dates, com Els pasto-
rets, el concert extraordinari de Nadal, l'Home dels Nassos o els tions que es van 
muntar als patis de les escoles, fins als quals es van apropar 1.500 infants. En 
paral·lel, es va poder gaudir d'una proposta ben singular, com va ser l'emissió pel 
canal Youtube de la web sèrie "La llum i la clau. Una nit màgica a Sant Boi", que 
narra en quatre capítols les aventures d'un nen per fer possible l'arribada dels Reis 
Mags a la ciutat.

Ses Majestats d'Orient no van faltar a la cita amb Sant Boi. Tot i que no es va 
poder celebrar la Cavalcada, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats de per-
sonatges fabulosos, van visitar els Campaments Reials muntats el 5 de gener 
a deu punts de la ciutat amb la direcció artística de les santboianes Laura del 
Valle, Lola Cabello i Pepi Hernández. 3.000 famílies en van poder gaudir. Per 
arrodonir una jornada màgica, al vespre els balcons i finestres de moltes llars 
es van il·luminar amb fanalets i al cel van esclatar focs artificials. 

Tots els nens i les nenes de Sant Boi van poder obrir l'endemà les seves jogui-
nes, en part gràcies a la campanya solidària Joguines per a tothom, organitzada 
amb la col·laboració de Casa de Sevilla, Salesians i Creu Roja i amb la participació 
voluntària de ciutadans i ciutadanes de totes les edats. 

El concert de valsos i danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès va posar el 
punt final a la programació nadalenca el 10 de gener a Can Massallera.
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i la màgia dels campaments reials 
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La Miranda i les màscares, símbols del #Carnaboi 21
De l'11 al 17 de febrer, la ciutat va celebrar el temps de Carnaval amb un Carnaboi diferent. La Miranda, el personatge que van 
dissenyar els nens i les nenes dels tallers municipals d'arts plàstiques, va acompanyar des del balcó de l'Ajuntament aquesta tra-
dicional festa de l'hivern. La "pirata" santboiana i les màscares gegants repartides per diverses façanes i escultures de la ciutat es 
van encarregar de recordar el període de disbauxa, llibertat creativa i diversió. Pel que fa a les activitats, Carnaboi es va adaptar a 
la situació sanitària amb propostes per fer des de casa. Disfresses, antifaços, dibuixos i memes van ser els protagonistes. També hi 
va haver accions simbòliques, com l'enterrament de la sardina a Ciutat Cooperativa i Molí Nou i el pregó veïnal a Marianao. A més, 
botigues, bars i restaurants van oferir "take away" de truites, botifarres d'ou, sardines i altres menjars tradicionals, tot regalant un 
dibuix de la Miranda a la clientela perquè els infants la pintessin de colors.
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El Ple municipal del mes de maig de 2000 
aprovava la creació de la figura del Defen-
sor del Ciutadà de Sant Boi, més endavant 
el servei passaria a nomenar-se Sindicatu-
ra de Greuges Municipal (SMG). Naixia així 
una oficina per garantir els drets dels ciu-
tadans i les ciutadanes amb relació a les 
actuacions de l'Ajuntament. Al servei s'hi 
podien adreçar totes aquelles persones que 
consideressin que alguna actuació del con-
sistori havia pogut vulnerar els seus drets 
fonamentals. 

Durant aquest temps, l'oficina de la Sin-
dicatura ha conegut tres màxims respon-
sables. Santiago Vidal va ser el primer sín-
dic durant 4 anys (de 2000 a 2004). El va 
succeir en el càrrec Carles Dalmau (de 2004 
a 2016). Després de vint anys, el servei, que 
compta des de l'inici amb el suport tècnic 
d'Olga Villaluenga, continua vetllant per 
les bones pràctiques a l'hora de resoldre 
conflictes i garantir els drets reconeguts en 
la legislació de règim local.

Dolors Vallejo, Síndica de Greuges 
Actualment, Dolors Vallejo Calderón és la 
Síndica de Greuges de Sant Boi. Passades 
dues dècades, creu que la institució ha de 
continuar oberta a la ciutadania perquè la 
conegui i tingui present. De la seva tasca 
diària destaca que "com a síndica estic al 
servei de les persones. Tinc a càrrec meu 
un òrgan que reforça i vetlla per la quali-
tat democràtica de l'Ajuntament i, per tant, 
és una institució necessària per promoure 
els drets humans, la transparència, el bon 
govern i la bona administració." També té 
molt en compte "el compromís i la gran res-
ponsabilitat amb la Sindicatura. Per això el 
nostre treball ha de tenir una perspectiva 
constructiva i proactiva. I vull recordar que 
és molt important que la nostra feina es re-
alitzi amb independència i autonomia, tot 
fent recomanacions per esmenar una for-
ma de procedir que hagi causat un greuge, 
evitar-ne de nous i augmentar en eficàcia la 
nostra administració municipal."

20 anys vetllant per les bones pràctiques 
entre la ciutadania i l'Ajuntament

Al llarg de 20 
anys, s'han 
tramitat 8.856 
actuacions, 
principalment 
sobre 
convivència, 
mobilitat, sorolls 
i desperfectes a 
la via pública.

La Síndica de 
Greuges de Sant Boi 
atén a Cal Ninyo, 
amb cita prèvia:
93 6302036 i 
sindicadegreuges @    
santboi.cat                          

Santiago Vidal 
(2000-2004)
"La creació del Defensor del Ciutadà, 
primer nom de l’'ombudsman' 
santboià, va ser motiu de gran alegria 
per a mi. Ara puc dir que va ser una 
proposta que vaig fer a l'aleshores 
alcaldessa, Montserrat Gibert. Posar-
ho en marxa no va ser fàcil. Era una 
figura nova i molt poques ciutats 
catalanes la tenien. Al Baix Llobregat, 
Sant Boi va ser pionera. Estic satisfet 
dels resultats durant el temps que 
vaig exercir com a Síndic de Greuges                                                                                        
de Sant Boi, el servei va tenir molt 
bona acollida. Crec, però, que és una 
institució que la ciutadania, en general, 
ha de conèixer i usar molt més." 

Carles Dalmau
(2004-2016)
"Vaig  tenir el privilegi i la càrrega de 
conèixer i viure la ciutat, les situacions, 
problemes i conflictes de la ciutadania 
des d’una posició complexa i ambigua 
alhora.  Per un costat el suport dels 
càrrecs electes i de tota una estructura 
administrativa i funcionarial, a més 
de les empreses públiques; per l’altre, 
la ciutadania i un reglament  com a 
criteri orientador i ordinador de la 
meva  comesa.  Amb diferència, el 
més apassionant durant els anys de 
Síndic de Greuges, el contacte amb les 
persones i associacions i el coneixement 
i reconeixement de les molt bones 
pràctiques del nostre Ajuntament." 
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Escric aquest article el dia després de les elec-
cions al Parlament. Unes eleccions que no volí-
em que tinguessin lloc en aquest moment i on 
la baixa participació ha estat el clar reflex que 
no era bon moment per cridar la gent a les ur-
nes. 

Però als republicans i republicanes mai ens 
han espantat les urnes, ni tan sols quan la poli-
cia ens pegava a les portes dels col·legis el pri-
mer d’octubre. L’Estat va dissenyar una nova 
estratègia per bloquejar l’independentisme i 
no se n’ha sortit. L’independentisme ha assolit 
més percentatge de vot que mai, superant el 
50% i arribant als 74 escons. I s’evidencia que, a 
més, canvia el lideratge del moviment, tendint 
a l’esquerra, i assenyalant que ara és l’hora 
d’Esquerra Republicana al capdavant del go-
vern. 

És hora d’articular un govern de front am-
pli que posi com a prioritats l’amnistia, l’au-
todeterminació i la reconstrucció econòmica 
i social del País des d’una lògica de progrés i 
justícia social. Un govern que obligui el govern 
espanyol a practicar el sit and talk i a parlar de 
presos, exiliades i autodeterminació. I també 
és hora de combatre el feixisme que s’ha co-
lat desacomplexadament a les nostres institu-
cions. Caldrà aïllar i rebatre per tal que el seu 
pas pel Parlament sigui el més curt possible. 

Finalment, volem mostrar el nostre agraï-
ment a personal de l’administració i membres 
de les meses per fer possibles aquestes elec-
cions tan difícils. I, evidentment, agraïment a 
les 5673 persones que ens van donar el seu su-
port tornant a situar-nos com a segona força 
a Sant Boi.

N Ara és l'hora 
d'Esquerra Republicana

Con el inicio del nuevo año todos tenemos un 
propósito que nos es común: que la pandemia 
abandone nuestros hogares y nuestras vidas. Y 
por ello seguiremos desde Ciutadans Sant Boi 
haciendo oposición responsable y colaborativa, 
como ya hemos apuntado en nuestro voto no 
contrario (abstención) en los presupuestos de 
2021. 

Pero Sant Boi y su ciudadanía siguen inmersos 
en otros problemas que a diario afectan a sus 
vidas: el empleo precario, el cierre de estable-
cimientos, el aumento del número de personas 
vulnerables, la dependencia cada vez mayor de 
recursos públicos externos o la falta de iniciati-
va para liderar un cambio de modelo hacia una 
ciudad que genere riqueza por sí misma. El mo-
delo actual, de ciudad dependiente, lastra buena 
parte de los recursos en dar respuesta social a 
necesidades, olvidando que la creación de rique-
za a través del fomento de empleo estable y la 
atracción de empresas a la ciudad son pilares 
fundamentales para presentarnos como ciudad 
de referencia. En cambio, desde el gobierno se 
está solo para cuestiones menores que no dudan 
en publicitar como maravillosas pero que están 
lejos de ofrecernos un Sant Boi del siglo XXI. El 
gobierno municipal ha de dejar de mirarse al om-
bligo y abandonar definitivamente un proyecto 
enquilosado, que tuvo razón de ser en las últi-
mas décadas del siglo pasado pero que hoy se 
adivina insuficiente para avanzar hacia la ciudad 
que los y las ciudadanas merecen. 

N Cambio de rumbo

H

José Ángel Carcelén
regidor

N Diálogo y esperanza

emos vuelto a ganar las elecciones al Parla-
ment de Catalunya en Sant Boi. Hemos tenido 
un excelente resultado, 10.614 ciudadanos y 
ciudadanas  de Sant Boi han vuelto a confiar 
en nuestro proyecto político. Muchas gracias a 
todas aquellas personas, que una vez más, con-
fían y comparten un proyecto de esperanza e 
ilusión en el futuro para mejorar la sociedad.

En esta ocasión, especialmente, hay que 
agradecer a las personas que han estado al  
frente de cada una de las mesas electorales, 
por su compromiso, responsabilidad y genero-
sidad con la comunidad para que estas eleccio-
nes se pudieran celebrar democráticamente. 

En este contexto de dificultad, destacar asi-
mismo la profesionalidad y el compromiso con 
la función pública del personal de la adminis-
tración que facilita y hace posible el desarro-
llo del proceso electoral. También queremos 
reconocer el papel incondicional y necesario 
para la legitimación democrática que realizan 
los apoderados y apoderadas de las diferentes 
formaciones políticas que con su militancia y 
dedicación facilitan la imparcialidad del proce-
so. A todos ellos muchas gracias porque desde 
la complementariedad todos son necesarios.

Más allá del análisis numérico de los resulta-
dos, se abre una oportunidad para salir del es-
tancamiento y la confrontación, y a través del 
diálogo buscar nuevos consensos para cons-
truir un futuro esperanzador. La sociedad se 
muestra muy estable en la dinámica de bloques 
ideológicos, pero la renovación en el liderazgo 
de cada uno de los bloques, con una predispo-
sición más abierta al diálogo, es un síntoma de 
esperanza para superar el frentismo. 

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

facebook.com/esquerra.santboi

Miquel Salip
regidor

Lluís Tejedor
regidor

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

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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Les del passat 14 de febrer van ser unes elec-
cions excepcionals en molts sentits, també 
per l’oportunitat de canvi que suposaven; 
una ocasió d'or per poder desfer-nos del des-
govern que ha regnat en la Generalitat de 
Catalunya des de fa massa anys. La mateixa 
nit electoral, amb els resultats a la mà, aquest 
horitzó de canvi seguia sent possible. És per 
això que molta gent no entendria que el Par-
lament de Catalunya més d’esquerres de la 
història no tingués un govern de progrés que 
garanteixi una sortida justa a la crisi que es-
tem vivint -des del punt de vista social i am-
biental-, i que no treballés des de la base del 
diàleg. 

Tornar a la casella de sortida i repetir un go-
vern d’ERC i Junts per Catalunya més centrat 
en el conflicte constant i la pugna per veure 
qui és més independentista, en lloc de dedi-
car-se a treballar amb i per a les persones que 
estan patint les conseqüències d’aquesta cri-
si sanitària, social i econòmica i a reforçar els 
serveis públics, no pot ser una opció. 

Molts santboians i santboianes ho estan pa-
tint i saben que només un futur govern pro-
gressista donaria sortida a les seves preocupa-
cions i necessitats. Gràcies als 2.953 santboians 
i santboianes que van votar En Comú Podem el 
passat 14 de febrer, situant-nos com a tercera 
força a la ciutat, i pensant que una Catalunya 
més fraterna, més social i lliure d’extremismes 
i polaritzacions era possible. Seguirem treba-
llant, des del Parlament i des de Sant Boi, per 
aquest país que ens mereixem. 

N Una oportunitat pel canvi

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

Alba Martínez
regidora

L a primera quinzena de l’any ens ha portat un 
temps inusualment fred. Associat a aquestes 
baixes temperatures, evidentment, hi ha un aug-
ment general del consum elèctric. Davant aques-
ta onada de fred i neu, i en una situació d’augment 
de la vulnerabilitat de moltes famílies per les con-
seqüències de la Covid19, l’oligopoli de l’energia 
ha augmentat el preu de la llum de forma abusiva 
i injustificable fins a arribar a nivells rècord i con-
vertir-nos en un dels països amb l’electricitat més 
cara de tota la Unió Europea. Hem arribat, per 
tant, a una situació insuportable que és conse-
qüència dels interessos econòmics particulars de 
l’oligopoli elèctric, el qual manipula el mercat en-
carint il·legalment el preu de l’electricitat. És ne-
cessari que totes les administracions actuïn per-
què l’energia sigui un dret bàsic irrenunciable. Per 
a fer-ho és necessari disposar d’una gran empresa 
pública d’energia, amb la que es milloraria el mar-
ge d’acció i control públic, s’aconseguiria canviar 
l’estructura del mercat i seria un instrument útil 
que ajudaria a abaixar els preus de l’electricitat. 

El Govern de Coalició treballa per aconseguir re-
formes per a abaixar el preu de l’energia, però cal 
ser valents i corregir els problemes estructurals 
que mantenim des de fa dècades i que s’agreugen 
per la crisi ecològica provocada pel model de pro-
ducció i consum. El mercat energètic, estratègic 
pel desenvolupament del país i la seva economia, 
no pot estar en mans de tres empreses que no-
més actuen pel seu benefici particular (són cone-
guts els seus noms i a quins interessos responen), 
cal intervenir el mercat elèctric i nacionalitzar una 
empresa energètica, per tenir, almenys, una gran 
empresa pública que pugui competir amb l’oligo-
poli que ens augmenta el preu de la llum. 

N Augment abusiu del 
preu de la llum

Xavier Alejandre
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi, facebook.com/
PodemSantBoi | eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 

instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

   on esta palabra latina, se anota la muerte de 
un paciente, ahora es frecuente, 82 mil muer-
tos en el país con mayor mortalidad, de ellos 
67.837 son pensionistas que reforzaban los in-
gresos de familias pobres.
S. Boi antes del COVID tenía más de un 15% de 
pobreza crónica, ahora ronda el 25% a través 
del Bco. Alimentos y los impagos de servicios y 
tasas , la estadística oficial da una renta inferior 
a la española y el ser la 2ª ciudad pobre de la 
comarca y de nuestros vecinos. Ya se reconoce 
como –sindemia- la suma de pandemia y bajos 
indicadores socioeconómicos: S. Boi la padece 
ya como ciudad menor. Es inocultable la reali-
dad, por ello como economista, creo que nues-
tros “Presupuestos 2021” no la reflejan.
El Consistorio hiperprofesionalizado, no nos 
vale para la grave crisis local, ni para corregir el 
gasto superfluo. 
La falsa positividad presupuestaria, no conside-
ra posibles remedios. La resaca del Covid con-
lleva trastornos mentales y de conducta, pero 
resulta que nuestro sector de la salud mental; 
es por ahora como si de una naranja solo nos 
valiera el jugo y despreciáramos la pulpa y has-
ta la piel, un error que los del IESE y demás con-
sultores avisan . La salud mental debe atraer in-
versiones, formación y empleo y hasta fondos 
de la UE al opaco “Cluster” de la Orden hospi-
talaria . ¿Dónde la FP sanitaria, dónde el Centro 
de ludopatías y tecnoadicciones?
El cuartel debe convertirse en un atractivo eco-
barrio. Y así del “exitus letalis” como ciudad a 
éxito en plena crisis.

N Exitus

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

C
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T'agrada el cinema?  
Amb el Carnet de la Gent Gran, anar al cine té 
descompte. Els dijous no festius l'entrada als 
Cinemes Can Castellet val 2 euros i les primeres 
sessions dels dimecres i divendres, 4,20 euros. 
Per obtenir el Carnet de la Gent Gran:   
a www.santboi.cat, a l'OMAP i als casals 
 

Entitats de salut comunitària 
La Taula d'Entitats de Salut Comunitària de Sant 
Boi te un espai al web municipal amb informació 
senzilla i concreta sobre les entitats que en 
formen part perquè la ciutadania pugui demanar 
ajuda o assessorament.  
Consulteu: bit.ly/salutcomunitaria
 

Suport al dol 
El 9 de març comença un nou Grup d'Ajuda 
Mútua de Suport al Dol per a persones que han 
patit una pèrdua per la Covid-19. Inscripció:  93 
6351200 (ext. 169) o bit.ly/grupajudamutua
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Cursos per a joves 
Des del dia 22, oberta la inscripció de cursos 
on line gratuïts per a persones joves de la 
ciutat: Monitor/a d'activitats de lleure infantil 
i juvenil (de 15 de març a 6 de juny), Gestió de 
les emocions (de 6 d'abril a 6 de maig), Cuina 
per emportar (de 14 d'abril a 26 de maig) i 
Fotoexpressió (d'11 de maig a 11 de juny). 
Informació i inscripció: bit.ly/cursosjoves i 
juventut.cat. Gratuïts amb el Carnet Jove, 
excepte el curs de monitor/a (més de 18 anys)
 
Què vols saber de les TIC? 
Una enquesta recull quina formació 
volen rebre les persones interessades en 
les píndoles formatives gratuïtes on line 
Apropa't (informàtica i Internet). Les més 
demandades, es programaran a youtube 
i grups tancats aquesta primavera. Obert                                                                                                                                     
el formulari, fins a mitjans de març. 
Formulari de l'enquesta: bit.ly/enquestatic i 
sbciutateducadora.cat

Preinscripció P3 per al pròxim curs escolar. Del 15 al 24 de març tindrà lloc la preinscripció de l'alumnat 
de P3, segons ha fet públic el Departament d'Educació de la Generalitat. Aquest mes, les famílies de Sant Boi que han de realitzar 
la preinscripció escolar dels nens i les nenes per primera vegada per al curs 2021-22 rebran informació als seus domicilis. També 
podran consultar diveros materials informatius en format on line (vídeos) que inclouen visites virtuals a les escoles de la ciutat.  
A més, els centres programaran jornades presencials de portes obertes en petits grups, amb cita prèvia.
Més informació: santboi.cat, sbciutateducadora.cat i Oficina Municipal d'Escolarització (OME, telèfon 93 6529840, de dilluns 
a divendres, de 9 a 20 h)

Inserció laboral
Oberta la quarta edició del programa 
d'acompanyament a la inserció laboral 
UBICA'T, per a persones aturades. 
Orientació individual i en grup per 
dissenyar un pla de recerca de feina i 
conèixer les oportunitats laborals.
Informació: cvilaseca@santboi.cat  i 
jcerezo@santboi.cat

Formació ocupacional
Oberta la inscripció als cursos gratuïts 
per a persones aturades inscrites a 
l'Oficina de Treball de la Generalitat. Els 
pròxims cursos són Gestió de trucades 
de teleassistència i Organització i gestió 
de magatzem (març) i Accions bàsiques 
davant de la Covid-19 en turisme i 
hosteleria (abril).
Informació i inscripció:  
ocupacioiempresa.santboi.cat. 
 
Ajuda per contractar persones 
desocupades majors de 30 anys
Segueix oberta la convocatòria per 
ajudar les empreses a la inserció de 
persones desocupades majors de 30 
anys (Programa  30 Plus). La iniciativa 
identifica les necessitats de les empreses 
i ofereix formació a mida i també 
subvencions per a les contractacions 
amb una durada mínima de 6 mesos i 
una màxima de 9. Se'n poden beneficiar 
les empreses, en general, les persones 
professionals autònomes, les societats 
civils privades i les institucions sense 
afany de lucre. El Programa 30 Plus està 
subvencionat pel Servei d'Ocupació de 
Catalunya (SOC).
Informació i inscripció: 
ocupacio@santboi.cat.

Tauler 
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Orientació per a  joves 
Puc més és un servei 
orientador, formatiu 
i d'acompanyament 
socioeducatiu per ajudar 
les persones joves entre 
16 i 24 anys a orientar el 
seu camí professional i 
personal. Va destinat a joves que han fet un 
procés de ruptura, bloqueig o abandonament 
del sistema educatiu postobligatori. 
Informació: Factoria Jove de Can Massallera, 
telèfon 93 652 98 43,  whatsapp 673 036 495, 
pucmes@gmail.com i @pucmes
 
Estalvi a la factura de la llum 
Continuen les auditories energètiques 
gratuïtes per a les llars, 
els comerços i les petites 
empreses a través de la 
plataforma Actiwat Sant 
Boi. Amb els consells 
proposats a 50 primers 
usuaris del servei s'obté un estalvi de 110 
euros l'any per família. És una dada a tenir en 
compte, la pujada del preu de l’electricitat en 
els primers mesos de 2021 ha assolit rècords 
històrics.  
Per demanar l'auditoria energètica gratuïta:  
bit.ly/auditoriaenergetica

Atenció directa a la ciutadania, petites empreses i comerços per 
gestionar ajudes del Pla de xoc municipal per a la reactivació social 
i econòmica i facilitar informació i assessorament d'ajudes d'altres 
administracions, com la nova prestació per al pagament del deute de rendes 
del lloguer i ajudes a persones autònomes o en situació d'ERTO, derivades 
de l’impacte de la Covid-19, entre altres. Oficina Reactivem: 93 6548222 
(dl. a dv., de 9 a 14 h, i dl. i dt., de 16 a 18 h) i reactivem@santboi.cat

 
 
 
Ajuts per a la rehabilitació 
d'habitatges 
Des de l'1 de febrer està oberta la 
nova convocatòria d'ajudes de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) 
per a la rehabilitació d’habitatges als 
municipis del seu àmbit, en el qual està 
inclòs Sant Boi. És important saber que 
per poder demanar-les les obres no han 
d’haver començat.  
Es poden demanar subvencions a la 
millora o obtenció de les condicions 
d'habitabilitat i per millorar les 
instal·lacions de l’interior de l’habitatge 
(xarxes d’aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions...). També, per a 
millores energètiques i de sostenibilitat 
(finestres i tancament d’exteriors, 
substitució de lluminàries per sistemes 
LED i instal·lació de punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics). Així mateix, 
les subvencions també recolliran les 
adaptacions relatives a l’accessibilitat 
i la mobilitat de l’habitatge (aparells 
elevadors, canvi de banyera per dutxa, 
adequació de portes interiors...). 
El termini per presentar la 
documentació a la convocatòria per 
demanar aquestes ajudes a l'habitatge 
s'allargarà fins al 31 de desembre 
d'enguany. Així i tot, es podrà tancar 
amb anterioritat a aquesta data en 
cas que quedi exhaurida la partida 
pressupostària prevista.  
Informació: al web municipal www.
santboi.cat/tramits, a l'Oficina Local de 
l'Habitatge  
(olhsantboi@
santboi. cat i 
93 635 12 23,  
de 9.30 a 14h) 
i  també al web 
de l'AMB bit.ly/
habitatgesamb

TELÈFONS D’ATENCIÓ
A LA CIUTADANIA 

Oficina Municipal
d'Atenció a les Persones
(OMAP)
De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 19 h
Els divendres i vigílies de festiu de 9 a 14 h
Amb cita prèvia
93 654 82 23
93 635 12 12
Informació general
93 635 12 00, de 8 a 21 h

Oficina Reactivem Sant Boi
Informació, orientació i tramitació d'ajuts a 
persones, comerços i empreses.
93 654 82 22
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dilluns i dimarts, de 16 a 18 h

Serveis Socials
Consultes 'online': serveissocials@santboi.cat

Servei de Primera Acollida
Atenció telefònica i presencial, amb cita prèvia
Cal Ninyo: 93 635 12 20 i 93 635 12 00 ext. 363
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
De dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h

Voluntariat social
voluntariatsocial@santboi.cat

Compres a domicili: alimentació i farmàcia
(majors de 70 anys i persones dependents)
607 021 576, de dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Violència masclista
900 900 120

Policia Local: 93 640 01 23

Mossos d'Esquadra: 93 567 58 45

Foment de l'ocupació
ocupacio@santboi.cat
93 635 12 46

Seguretat Ciutadana
93 640 01 23 (Policia Local) i 092

Neteja viària i recollida de residus
Telèfon Net: 900 108 830
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h



contents de l'acollida que hem rebut per part de 
la ciutat i la seva alcaldessa. Compartim amb Sant 
Boi el compromís amb la salut i la sostenibilitat 
apostant per un vehicle respectuós amb el medi 
ambient.”

Molt abans d'aquesta aventura empresarial, vas 
tenir l'oportunitat de ser pilot professional. Des 
de ben petit, t'has considerat una mica home-
moto.
“La motocicleta sempre ha estat un element 
molt important a la meva vida. El meu pare em 
va inculcar l'afició i, de molt jove, vaig començar 
a participar en curses de muntanya. Com a pilot 
professional he corregut 8 vegades el ral·li París-
Dakar, durant els anys en què la prova es feia a 
Àfrica. Una de les vegades vaig ser primer de la 
meva categoria. Va ser una experiència apassionant 
i un gran aprenentatge a molts nivells.”  

Per què em recomanaries un scooter elèctric per 
moure'm per una ciutat com la nostra?
“Si estàs pensant en un vehicle de dues rodes àgil, 
pràctic i sostenible, aquesta pregunta és d'aquelles 
que m'agraden ja que, per a mi, la resposta és molt 
senzilla. Jo només et diria que la provessis. Estic 
segur que te'n faràs una fan.”

projecte. Primer a Esplugues i després, l'any 2017, 
a Molins de Rei. L'arribada de la pandèmia va ser 
un gran sotrac. Així i tot, ens vam proposar tirar 
endavant i vam apostar per la fàbrica de Sant Boi. 
Malgrat les difícils condicions del moment, l'any 
2020 hem fabricat 9.400 motocicletes i enguany 
volem arribar a les 25.000, tot un repte per al qual 
estem treballant de valent. La ubicació de les 
instal·lacions i les bones comunicacions de la zona 
han estat determinants perquè la nostra línia de 
negoci es pugui desenvolupar. A més estem molt 

Silence va néixer fa 9 anys amb la idea de distribuir, 
primer, i fabricar, més tard, motocicletes urbanes 
(scooters) elèctriques. Com es posa en marxa un 
projecte com aquest?
“Bé, jo tinc una llarga relació amb el món de les 
motos, però la gran crisi que va patir el sector l'any 
2008 em va fer buscar alternatives que estiguessin 
relacionades amb el sector. Durant un temps vaig 
ser representant a Europa d'una marca asiàtica de 
motos elèctriques i em vaig adonar que aquests 
vehicles tenien do grans avantatges per a l'espai 
urbà: no contaminen, ni per gasos ni per soroll. 
Aquesta va ser la primera idea que em va fer  decidir 
a començar a treballar en el projecte.”

Però una cosa és la idea i una altra portar-la a la 
pràctica.
“Sí, en un moment de crisi tan gran no era gens 
fàcil. Vam haver de posar-hi intenció i coratge 
per afrontar aquesta odissea. Sobretot perquè es 
tractava de muntar un projecte propi molt arriscat, 
innovador, sostenible i compromès amb la cura 
del planeta. A més també va ser difícil perquè en 
els primers anys no disposàvem d'una indústria 
auxiliar específica per a motocicletes elèctriques. 
Tampoc teníem materials i tecnologia propis.”

A poc a poc el projecte va anar prenent forma i 
l'any 2015 Silence va començar a fabricar la seva 
motocicleta elèctrica amb tecnologia pròpia. 
“Vam començar aquell any a fer-ho després de 
salvar molts obstacles i creure plenament en el 

N “Estic vinculat a les 
motos des de sempre, 
el meu pare me'n va 
inculcar l'afició”

N “La situació i les bones 
comunicacions de Sant 
Boi ens van fer decidir 
instal·lar-hi la fàbrica”

CARLOS SOTELO té 55 anys, és enginyer tècnic mecànic i fundador i director executiu de SILENCE, 
empresa que fabrica scooters elèctrics, amb tecnologia i bateries pròpies, en unes instal·lacions de 
7.000 m2 de Sant Boi, on treballen uns 90 treballadors. Expilot professional, al Dakar va descobrir el 
temps i la pau del silenci, paraula que dona nom a una empresa compromesa amb el planeta.   

“La moto 
elèctrica  
és ideal, 
només cal  
provar-la”


