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Pla de xoc de l'Ajuntament de Sant Boi per a
un inici de curs segur i amb igualtat
L'Ajuntament
impulsa un
conjunt de
mesures
extraordinàries

En aquest inici del curs escolar 2020-21,
l'Ajuntament posa en marxa una bateria
de mesures extraordinàries per facilitar la
tornada a l'escola en un començament de
curs marcat per les necessitats que genera
l'emergència sanitària.
Aquest programa de mesures ha estat
consensuat amb la comunitat educativa local i altres agents del territori. L'alcaldessa,
Lluïsa Moret, i la tinenta d'Alcaldia de Ciutat Educadora, Alba Martínez, s'han reunit
aquests dies amb les direccions i amb representants de les AMPA de les escoles i els
instituts de la ciutat. El pla de xoc destinarà
700.000 euros a l'aplicació de les mesures,
atès que l'inici de curs és una prioritat municipal. Serviran de suport econòmic i de serveis a les famílies i a la comunitat educativa,
però també afavoreixen l'ocupació juvenil,
la cura i atenció sanitària i el foment del
consum en el teixit comercial local.

per a les familíes,
els nens i
les nenes i
la comunitat
educativa
de Sant Boi,
en aquest
començament
de curs escolar
singular

Targeta moneder a l'inici del curs

Ajuts per a infants de 0 a 16 anys i per a
joves de 16 a 25 anys que han vist reduïts
els seus ingressos a causa de la pandèmia.
Aportació econòmica de 200 euros amb
una targeta moneder per addquirir material
escolar o altres productes en 250 establiments de comerç i serveis de la ciutat.

Agents joves de suport

Contractació de 10 joves en situació de
precarietat laboral que donaran suport
a les escoles i els instituts adaptant el
funcionament dels centres a les necessitats
de la pandèmia: organització d'espais,
trasllat de mobiliari, pintura de patis,
gestió de cues, etc. Contractació d'altres 4
joves en situació de precarietat laboral per
a tasques de logística, informació i control
als equipaments esportius.

SAD a domicili

Serveide suport d'urgència a les famílies i
les escoles en cas que un infant manifesti símptomes compatibles amb la malaltia.
L'objectiu és facilitar l'acolliment i la cura
d'urgència, durant les primeres 24 hores,
fins que la família es pugui organitzar a
partir de l'endemà.

Pressupost per a les
mesures del Pla de xoc
inici de curs:

700.000 euros

 Ajuts per a infants i adolescents 0-16 anys: 160.000 euros
 Ajuts per a joves 16-25 anys: 160.000 euros

 Agents joves de suport logístic educatiu: 44.000 euros
 SAD Covid-19 socioeducatiu: 40.000 euros

 Agents joves per l'esport segur Covid-19: 22.000 euros
 Beques per a joves: 30.000 euros
 Suport a l'estudi: 244.000 euros
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Beques per a joves

Convocatòria de beques per a persones
d'entre 16 i 35 anys per afavorir la igualtat
d'oportunitats i la cohesió social. Els conceptes previstos són: formació (pagament
de matrícules...), mobilitat (compra de títols
de transport...), conciliació (ajudes per a
mares joves) o diversitat funcional.

Suport a l'estudi

Reforç del projecte d'èxit educatiu 'Suport
a l'estudi. Tu pots!', per a l'alumnat de secundària i batxillerat dels centres públics
de Sant Boi. El projecte s'ampliarà al mes
de juliol per donar cobertura a les proves
de recuperació i a les PAU. Contractació de
10 docents que estiguin en situació d'atur,
preferentment persones joves n

Curs escolar 2020/21
Mesures municipals per a un curs segur
L'Ajuntament ha compartit amb la comunitat educativa de Sant Boi un seguit de mesures perquè el curs
escolar es desenvolupi en un entorn segur. Aquestes i altres iniciatives es posen en marxa per ajudar les
famílies, l'alumnat, els mestres i els professionals durant aquest nou curs escolar especial i singular.

1/ Neteja

S'intensificarà la neteja de les aules i els espais escolars per garantir les mesures sanitàries.

2/ Senyalització

El camí d'entrada als centres educatius s'ha senyalitzat amb icones de color blanc, que indiquen el sentit
de la marxa, per facilitar l'entrada i la sortida.

3/ Residus

S'evitarà la recollida de residus durant els horaris d'entrada i sortida dels centres.

4/ Equips de joves de suport

Contractació de 10 joves per treballar en l'adaptació dels centres: trasllat de mobles, organització d'espais,
pintura de patis, repartiment de mascaretes, organització de les cues i espais d'espera al carrer, etc.

5/ SAD Covid-19 educatiu

Servei de suport d'urgència a les famílies a les escoles en cas que un infant manifesti símptomes de la
malaltia, per facilitar l'acolliment i la cura d'urgència les primeres 24 hores.

6/ Mascaretes

Es repartiran prop de 6.000 mascaretes reutilitzables, per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Més endavant,
també per a l'alumnat de secundària.

7/ Mobilitat

S'han pacificat alguns carrers i s'han adequat diverses vies per facilitar l'entrada i la sortida dels nens i
les nenes dels centres educatius.
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Curs escolar 2020/21
Per una tornada segura a l'escola
Entre tots i totes podem fer que la tornada als centres educatius es faci amb la màxima normalitat. Si seguim aquestes indicacions ajudarem a mantenir la presencialitat
a les aules, la no propagació del virus i una mobilitat fluida i segura als carrers de la
nostra ciutat. Comptem amb tu!!
Els centres educatius de la ciutat han elaborat el seu pla d’obertura seguint les instruccions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Consulteu el pla al vostre centre o a la seva pàgina web.

Recomanacions generals:

1/ Puntualitat

Sigueu puntuals a les hores marcades d'entrada i de sortida.

2/ Accés segur

Feu servir les marques pintades a les voreres dels accessos als centres per fer les cues.

3/ Evitar aglomeracions

Estigueu el temps imprescindible per accedir al centre educatiu, per evitar aglomeracions de persones.

4/ A peu o en transport públic

Sempre que sigui possible, aneu i torneu del centre a peu o en transport col·lectiu. Eviteu el vehicle privat.

5/ Mascareta obligatòria

Recordeu l'obligatorietat de portar sempre mascareta al carrer malgrat que hi hagi distància de seguretat.

6/ Entrada als centres

No està permesa l'entrada al centre educatiu de les famílies per acompanyar els nens i nenes, tret de casos extraordinaris acordats amb els i les professionals del centre i respectant les tres mesures bàsiques:
distància, mascareta i rentat de mans.

7/ Activitats extraescolars

Feu extensives les mesures i hàbits de seguretat i higiene a les activitats extraescolars que els vostres fills
i filles realitzin.

8/ Grups socials estables

En la mesura del possible no amplieu els grups estables amb què teniu relació social de manera habitual.

9/ Contagis controlats

Per tenir els contagis controlats, cal que seguiu tres indicacions bàsiques: detecció, comunicació i aïllament immediat.
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Un nou curs: la ciutat no s'atura
Un nuevo curso: la ciudad no se detiene

C

omença un setembre diferent en què la represa de l’activitat, que ve representada sobretot
per l’inici del curs escolar de manera presencial,
es veu encara condicionada per l’amenaça de la
CoVid-19. Toca seguir sent responsables. Toca seguir treballant per fer de la nostra ciutat un entorn
segur i resilient. És la prioritat del govern local en
aquests moments, i és per aquest motiu que s'han
cancel·lat els concerts en viu de l’Altaveu i s'han
suspès els actes públics de l'Onze de setembre, tot
mantenint el seu esperit.
El repte és acotar el risc i reduir la incertesa davant el futur immediat. I això vol dir crear les condicions que facin possible que la vida que podem fer
ara s’acosti al màxim a la vida que volem tenir. Per
aquest motiu, l’Ajuntament ha treballat en les darreres setmanes per poder reobrir aviat la totalitat
dels equipaments municipals, ha introduït millores
en el riu i en el camí de Golbes per fer més segur el
trànsit de persones així com la pràctica esportiva,
i continua apostant pel transport públic i la mobilitat sostenible en la conversió de la carretera C-245
en un passeig urbà. D’especial rellevància han estat
també les obres en diversos centres educatius i el
Pla de xoc per a una tornada segura a l’escola que
permetrà defensar el dret a l’educació en igualtat
d’oportunitats.
Aquestes actuacions ajuden a no cancel·lar les
nostres vides, a seguir participant de la vida ciutadana en un present on, ens diuen, cal adaptar-se a
la “nova normalitat”. Però volem que la normalitat
signifiqui poder viure amb dignitat i amb igualtat
d’oportunitats. Per això, els esforços municipals
també se centren a proporcionar suport a les famílies i en seguir col·laborant amb les empreses i
comerços per reactivar l’economia local. En definitiva, en seguir treballant per poder tornar a exercir
en plenitud els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes. I aquest compromís fa que aquest setembre diferent sigui també d’esperança.

E

mpieza un septiembre diferente en que la reanudación de la actividad, que viene representada sobre
todo por el inicio del curso escolar de manera presencial, se ve aún condicionada por la amenaza del Covid-19. Toca seguir trabajando para hacer de nuestra
ciudad un entorno seguro y resiliente. Es la prioridad
del gobierno local en estos momentos, y es por este
motivo que se han cancelado los conciertos en vivo
del Altaveu y se han suspendido los actos públicos del
Onze de Setembre, manteniendo su espíritu.
El reto es acotar el riesgo y reducir la incertidumbre delante del futuro inmediato. Y esto quiere decir
crear las condiciones que hagan posible que la vida
que podemos hacer ahora se acerque al máximo a la
vida que queremos tener. Por este motivo, el Ayuntamiento ha trabajado en las últimas semanas para
poder reabrir pronto la totalidad de los equipamientos municipales, ha introducido mejoras en el río y en
el camí de Golbes para hacer más seguro el paso de
personas así como la práctica deportiva, y continua
apostando por el transporte público y la mobilidad
sostenible en la conversión de la carretera C-245 en
un paseo urbano. De especial relevancia han estado
también las obras en diversos centros educativos y el
Plan de choque para una vuelta segura a la escuela
que permitirá defender el derecho a la educación en
igualdad de oportunidades.
Estas actuaciones nos ayudan a no cancelar nuestras vidas, a seguir participando en la vida ciudadana
en un presente donde, nos dicen, hay que adaptarse a
la "nueva normalidad". Pero queremos que la normalidad signifique poder vivir con dignidad y igualdad
de oportinidades. Por ello, los esfuerzos municipales
también se centran en proporcionar soporte a las
familias y en seguir colaborando con las empresas y
comercios para reactivar la economía local. En definitiva, en seguir trabajando para poder volver a ejercer
con plenitud nuestros derechos como ciudadanos y
ciudadanas. Y este compromiso hace que este septiembre diferente sea también de esperanza.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NEl nostre repte col·lectiu
és garantir la salut i
també la igualtat
d'oportunitats
NNuestro reto colectivo
es garantizar la salud y
también la igualdad de
oportunidades

Enguany
la nostra
Alcaldessa més a prop
ciutat
NOU PROJECTE
celebrarà una Laura Flores
Potser
es
pot
encarregar
ella
de
la
pàgina.
Diada Nacional
Parla-ho amb Guti.
de
Catalunya
Al juliol
es van començar a fer coses però vam quedar que
ho deixaríem per explicar-ho amb detall al setembre.
diferent
No sé si es van fer fotos al juliol d'alguna visita;
potser Javi López

Sant Boi celebra cada any de manera molt
especial la Diada Nacional de Catalunya.
Enguany, però, el moment que estem vivim
fa que la commemoració sigui diferent en
funció de les mesures vigents per ajudar a
lluitar contra el coronavirus.
Així doncs, a causa de la situació sanitària
causada per la Covid-19, l'Ajuntament de
Sant Boi, com a mesura de prevenció i seguretat, ha decidit suspendre l'acte institucional que es porta a terme tots els anys
l'11 de setembre.
Es mantindrà únicament l'acte institucional
de l'ofrena del nostre Ajuntament, en nom
de la ciutat, però sense públic.
De tota manera es convida les entitats i
associacions de Sant Boi, i de fora, a fer
l'ofrena davant de la tomba de Rafael Casanova, a l'Església Sant Baldiri, de forma
individual al llarg del matí del dia 11, des
de les 10 fins a les 14 hores, a fi de mantenir, ni que sigui de forma testimonial,
el compromís ciutadà i municipal amb els
drets nacionals del nostre país, tot recordant l'esperit de la manifestació celebrada
a Sant Boi l'Onze de Setembre de 1976.
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Suport a la
reactivació
del sector
cultural
santboià
El sector cultural ha estat un dels
més perjudicats per la crisi generada per la pandèmia del coronavirus.
A Sant Boi, l'Ajuntament ha obert
una convocatòria de subvencions
per ajudar a impulsar i reactivar
l'activitat cultural a la ciutat en les
seves dimensions social i econòmica. L'import global d'aquestes ajudes
extraordinàries ascendeix a 50.000
euros. Les subvencions s'inscriuen en
el programa Reactivem la Cultura del
Pla de xoc per a la reactivació social
i econòmica de Sant Boi. Es tracta
d'una eina de suport a un sector clau
en l'economia global i amb un pes decisiu en l'educació i la cohesió.

Formació i projectes

Els ajuts, que es poden sol·licitar fins
al 15 de setembre, es divideixen en
dues línies. Una, dotada amb 20.000

Més ajuts per
impulsar negocis
d'autònoms i
microempreses a
la ciutat

euros, s'adreça a escoles i acadèmies
de formació en les arts per compensar la davallada d'ingressos que han
patit els darrers mesos. Els conceptes
subvencionables són la contractació
de personal docent, l'autoocupació i
les accions per garantir la formació
de l'alumnat. L'import de les ajudes
no podrà passar dels 2.000 euros. La
segona línia dona suport a nous projectes culturals santboians que entitats, empreses o altres agents de la
comunitat cultural local desenvolupin durant l'any 2020 i que generin un

impacte social i econòmic a la ciutat.
La subvenció cobreix el 70% del cost
del projecte, també fins a un màxim
de 2.000 euros.
Les ajudes i altres actuacions previstes són fruit de la interlocució permanent amb la comunitat cultural de
Sant Boi que l'Ajuntament ha prioritzat des de l'inici de la pandèmia. A
més, l'Ajuntament prepara la posada
en marxa d'un pla de contractació de
béns i serveis a agents culturals de
Sant Boi, amb una dotació global de
65.000 euros.

Continuen les auditories energètiques
gratuïtes per estalviar en la factura de la llum
estalviar energia i reduir l'import de
les factures: ajust de la tarifa, canvi
de potència contractada, priorització
del consum a determinades franges
horàries i altres. Les auditories es realitzen mitjançant Sant Boi Actiwatt,
una plataforma de reactivació verda i
sostenible de l'economia santboiana
que opera en l'actual context de transició energètica.

Segueix obert el servei posar en
marxa per l'Ajuntament el passat
mes de juliol que ofereix auditories
energètiques gratuïtes a les llars,
els comerços i les petites empreses
de la ciutat. Fins ara se n'han fet una
trentena i s'han lliurat 21 informes
personalitzats d'eficiència energètica. Aquesta és una de les iniciatives
del Pla de xoc per a la reactivació
social i econòmica de Sant Boi. La
finalitat és indicar què cal fer per

bit.ly/auditoriaenergetica
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Les microempreses i les persones
de Sant Boi que treballen en règim
d’autònoms tenen temps fins al
31 d'octubre per sol·licitar una
nova subvenció del Programa
Futur. Aquesta iniciativa municipal
ofereix suport econòmic a
projectes que tinguin com a
objectiu adequar els negocis
locals a les noves necessitats
del mercat generades per la
Covid-19. Les ajudes previstes
són per a actuacions de millora
o diversificació realitzades
durant 2020 que suposin un salt
qualitatiu en el desenvolupament
de l'activitat. L'import de la
subvenció ascendeix al 70% del
cost del projecte, fins a un màxim
de 3.000 euros i a partir d'una
inversió mínima de 500 euros.
Es prioritzen quatre tipologies
de projectes: transformació
digital, transició ecològica,
millora i diversificació d'activitats
i millora de la seguretat i la
salut laboral (en especial,
plans específics per adaptarse a les mesures preventives
del coronavirus). En la primera
convocatòria del programa Futur,
54 microempreses i persones de
la ciutat que treballen en regim
d'autònoms rebran ajudes per
valor de 120.000 euros.

bit.ly/guiareactivem
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El Ayuntamiento trabaja para reabrir la
totalidad de los equipamientos

Durante el confinamiento los servicios
municipales han seguido atendiendo a la
ciudadanía. En aquel primer momento,
muchos de ellos tuvieron que ofrecer únicamente atención telemática. Desde hace
algunos meses, ya son muchos los servicios
que se han normalizado y durante este este
mes de septiembre el Ayuntamiento está
trabajando para que reabran en su totalidad. Eso sí, con la aplicación de todas las
medidas sanitarias que requiere la situación que estamos viviendo (uso obligatorio
de las mascarillas, limitación de los aforos,
la intensificación de la limpieza, distancia
de seguridad, dispensadores de gel hidroalcohólico, etc.).

Centros cívicos

Durante este mes, los casals tienen abiertos los servicios básicos y la atención a la
ciudadanía. Al mismo tiempo se están preparando para recuperar buena parte de su
oferta en octubre, acondicionando los espacios y redefiniendo usos y actividades.

A lo largo de
estas semanas,
el Ayuntamiento
trabaja para
terminar de
adaptar los
servicios y reabrir
los equipamientos
municipales
con el fin de que
puedan ofrecer la
atención habitual
a los ciudadanos y
ciutadanas de Sant
Boi

Servicios sociales

Los servicios sociales han estado a disposición de la ciudadanía de manera telemática
y presencialmente para emergencias desde
el inicio de la pandemia. En los últimos meses han reabierto los servicios presenciales
en L'Olivera y Can Massallera y se está trabajando para restablecer los horarios y la
atención en el resto de equipamientos con
servicios sociales de la ciudad (La Gralla y
el Casal de Ciutat Coopeativa i MolíNou).

OMAP

La Oficina Municipal d'Atenció a les Persones (OMAP) recupera el horario presencial
de mañana y tarde, que ya realizaba con
anterioridad al mes de agosto, a partir del
14 de septiembre.

Polideportivos

Los polideportivos municipales (La Parellada, Can Massallera y L'Olivera) mantienen
sus instalaciones abiertas a las personas
usuarias de los mismos.
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Centre d'art y bibliotecas

Can Castells Centre d'Art reabre sus puertas
con los talleres y las actividades habituales.
Además de prepararse para iniciar pronto
otras actividades, de momento está abierto al público el servicio de préstamo de las
bibliotecas Jordi Rubió i Balaguer y Maria
Aurèlia Capmany, con cita previa.

Salas de estudio

Desde el 7 de septiembre las salas de estudio de L'Olivera (de lunes a viernes, de 9
a 21.30 h, y sábados, de 9 a 14 h) y de Can
Massallera (de lunes a viernes, de 17 a 21 h)
están abiertas a los y las estudiantes.

Nueva temporada de Ràdio Sant Boi

La emisora municipal de Sant Boi retoma
su programación el 14 de septiembre en los
estudios de la calle Jaume I. La radio local
vuelve a la normalidad con una parrilla formada por los programas habituales de mañana y tarde y los que realizan sus más de
40 colaboradores (radiosantboi.cat).

Trabajos para reparar
el firme y la canalización
en la BV-2002
La Diputación de Barcelona está realizando
las obras para reparar los desperfectos en
el punto de la carretera BV-2002 (km 6.800)
afectado por un derrumbe del firme. Los
trabajos, que comportan desviar el canal de
la Dreta por una nueva conducción paralela
a la actual, se están haciendo a la altura del
ramal de salida de la rotonda de Sant Boi
en dirección hacia Sant Vicenç dels Horts.
Actualmente los vehículos pueden circular por la carretera en ambos sentidos de
la marcha, aunque la rotonda está inhabilitada de forma provisional desde finales del
mes de mayo, a raíz de esta incidencia.

Obras complejas

Las obras tendrán una duración aproximada de seis meses a causa de su complejidad.

Por debajo de la carretera y de la rotonda
pasa el canal de la Dreta, que presenta daños en su infraestructura de conducción de
las aguas que han afectado la calzada y han
generado su caída.

Minimizar riesgos

La solución técnica propuesta por la Diputación de Barcelona para evitar riesgos
infraetructurales y minimizar la afectación
en la circulación de vehículos consiste en
construir en este punto un nuevo tubo de
conducción de las aguas del canal paralelo
al actual.
Una vez que hayan finalizado los trabajos
para reparar los desperfectos que generó la
incidencia, el funcionamiento de la rotonda
volverá a la normalidad.

Los daños en la
infraestructura del
canal de la Dreta
provocaron la caída
del firme

45 personas trabajarán 6 meses
en el PMI Casablanca
Desde el pasado mes de julio, un total de
45 personas del barrio de Casablanca que
se encontraban en situación de desempleo
estan trabajando en el marco de Treball als
Barris 2019, en concreto dentro del proyecto social PMI Casabanca, un barri en continua transformació.
Estas personas, que forman parte de la
brigada municipal de mantenimiento y
limpieza, cubren puestos de trabajo en los
ámbitos de limpieza viaria, paletería, jardinería, ebanistería, cerrajería, limpieza de alcorques, lampistería y pintura. El proyecto
a través del qual han sido contratadas está
subvencionado por el Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) y el Ministerio de Trabajo,
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Migraciones Sociales y Seguridad Social. La
dotación económica de la subvención es de
577.958,22 euros.

Formación y experiencia laboral

El proyecto tiene como principal objetivo
favorecer la reincorporación al mercado de
trabajo de personas vunerables por medio
de contratos temporales de seis meses. Esta
iniciativa tiene vocación de servir de ayuda
para ampliar y actualizar los conocimientos
técnicos y profesionales de los trabajadores
y las trabajadoras participantes. También
pretende favorecer la recuperación de sus
hábitos laborales y proporcionarles formación profesional y experiencia laboral.

La C-245 será un paseo urbano

En Sant Boi, las obras para cambiar la carretera C-245 han comenzado entre el límite con
Viladecans y la calle Riera Fonollar. Los trabajos en este tramo se alargarán 7 meses. El proyecto
transformará la actual carretera en un paseo urbano de 13 km. Habrá un carril bus reservado y
otro para bicicletas que harán de esta emblemática vía un eje metropolitano prioritario para el
transporte público y la moviliad sostenible. El proyecto global tiene un coste de 39 millones de
euros que seran financiados por los cinco municipios implicados (Sant Boi, Cornellà, Viladecans,
Gavà y Castelldefels) con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat.

Piscina de verano de la Muntanyeta

Continuan avanzando a buen ritmo las obras de la nueva piscina descubierta del
parc de la Muntanyeta con el fin de configurar un complejo de aguas para el ocio
familiar. Una vez finalizada la obra de la zona de agua (primeros de noviembre)
está prevista la reforma del sistema hidráulico y de la vegetación del entorno del
lago. La nueva piscina se podrá utilizar a partir del verano de 2021.
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Durante el mes de agosto se han hecho tareas de
acondicionamiento, limpieza y nivelado en los caminos del rio
Llobregat y del Parc Agrari. Asimismo, también se han realizado
reparaciones en el Camí de Golbes. Los trabajos tienen la
finalidad de facilitar y hacer más seguro el paso de las personas,
así como la práctica deportiva en estos lugares del entorno
natural de Sant Boi.

Actuaciones en escuelas y equipamientos

Durante el verano se han realitzado obras de mantenimiento en diversos
centros escolares (escuelas Casablanca -en la foto-, Ciurana y Massallera) y
edificios municipales. Han consistido principalmente en la impermeabilización
de cubiertas afectadas por la borrasca Gloria, la adecuación de sistemas de
calefección, la revisión de instalaciones eléctricas y la poda y tala de árboles.

Viure Sant Boi
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Mejoras en el rio y el camí de Golbes
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40 años de la
incorporación
de la mujer a la
policía local

19 agentes se incorporan a la
plantilla de la Policia Local
El pasado mes de agosto 19 agentes de la
policía se han incorporado al servicio activo de la Policia Local de Sant Boi, una vez
finalizada la etapa de formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La
edad media es de 30 años y más del 20%
son mujeres. Para escoger estas personas,
el Ayuntamiento de Sant Boi llevó a cabo el
año pasado un innovador proceso de selección, por medio de una oposición.

Apuesta de futuro

Más de 1.200 candidatos y candidatas iniciaron el proceso, que en su globalidad
constituye una apuesta de futuro para diversificar, rejuvenecer y feminizar la Policia
Local. Los y las nuevas agentes han realizado prácticas durante un año, después que
completaran su formación.
Las personas escogidas ya trabajan en la
calle haciendo labores de patrullaje y de
vigilancia, integradas en los equipos de la
Policia Local. 13 de un total de 19 agentes

El Ayuntamiento
ha hecho una
apuesta por
diversificar
los servicios
policiales de
la ciudad con
un proceso
de selección
innovador

tienen entre 20 y 30 años (el 68%). Hay 15
hombres y 4 mujeres (el 21%). La mayoría
de estas personas han cursado estudios superiores y proceden de sectores profesionales diversos.
"Queremos una Policia Local diversa en
edades, con presencia de mujeres y que
aporte diferentes visiones y perspectivas a
su labor", afirmó la alcaldesa Lluïsa Moret
en el acto de bienvenida celebrado el mes
de septiembre del año pasado, justo antes
de iniciarse la fase de formación. En aquel
momento, la alcaldesa invitó a los y las
nuevas agentes a comprometerse con Sant
Boi para estar a disposición de la ciudadanía "en un servicio público que es clave
para la comunidad".
Estas nuevas incorporaciones que han
tenido lugar este verano no comportan un
incremento de la plantilla policial, sino la
cobertura de las vacantes actuales, generadas principalmente a causa de jubilaciones
de personal.
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Este año se cumplen cuatro décadas
de la llegada de la mujer al cuerpo de
policías locales. A pesar de ello, en la
actualidad la presencia femenina en
este servicio tan importante para la
comunidad está lejos de la paridad,
ya que la masculina sigue siendo
mayoritaria. Las policías locales de
Cataluña están formadas por un 88% de
hombres y un 12% de mujeres. Desde
hace unos años ha habido iniciativas
para corregir este desequilibrio. El
Ayuntamiento de Sant Boi ha hecho
una apuesta clara en este sentido
para conseguir que la incorporación
de las mujeres llegue a porcentajes
equiparados a los de los hombres. El
trabajo que este verano han iniciado
cuatro mujeres como agentes de la
Policía Local de Sant Boi es una buena
prueba de ello. El proceso de selección
ha tenido muy en cuenta la necesidad
de la presencia de mujeres, así como su
preparación. La medida, además, está
expressamente vinculada al desarrollo
de las políticas de igualdad que lleva
a cabo el consistorio, claramente
comprometido con la salvaguarda de
la igualdad de género, la lucha por los
derechos de las mujeres y la defensa de
la equiparación real entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos de nuestra
sociedad.

El LAC
treballa l'art
contemporani per
trencar estigmes
des de la cultura
inclusiva i
participativa

El Laboratori d'Art Comunitari inclòs al cercador
d'actius de salut de la Generalitat
El projecte Laboratori d'Art Comunitari
(LAC) de l'Ajuntament de Sant Boi ja forma
part del mapa d'Actius de Salut de la Generalitat de Catalunya. Els i les professionals
dels centres d'assistència primària (CAP)
poden prescriure la participació en aquest
projecte com una millora per a la salut i el
benestar, en especial per a persones amb
problemes de salut mental, Alzheimer i
altres demències. El LAC desenvolupa processos creatius amb col·lectius diversos de la
ciutat per apropar-los a l'art contemporani i
contribuir a trencar estigmes des d'una concepció inclusiva i participativa de la cultura.
Escoles i instituts, persones amb diversitat
funcional, gent gran, pacients d'hospitals de
salut mental o dones immigrants són alguns
dels col·lectius que prenen part en el projecte, impulsat per Can Castells Centre d'Art
(CCCA) des de 2013. Cada edició es dedica a
una temàtica concreta i més de 200 persones
hi treballen alhora, de la mà d'artistes locals,
al llarg d'un procés creatiu de sis mesos de
durada que desemboca en una exposició
oberta a la ciutadania on s'ofereixen dife-

Els centres
d'assistència
primària
(CAP) poden
prescriure

la participació en
aquest projete
municipal d'art
inclusiu

rents visions d'una mateixa temàtica. El LAC
democratitza l'accés a la cultura trencant
amb la idea que l'art contemporani és només
per a intel·lectuals o persones amb estudis
i promou espais de relació on les capacitats
intel·lectuals, la trajectòria formativa o la
procedència no són un obstacle.

Millorar la salut i el benestar

El Mapa d'Actius de Salut forma part de la
iniciativa 'Aquí sí. Actius i salut' de la Generalitat de Catalunya, una eina que identifica, comparteix i localitza actuacions i
recursos amb una influència positiva en la
salut comunitària (tallers, cursos, jornades,
associacions...). Cada comunitat té talents,
habilitats, interessos i experiències que constitueixen un valuós catàleg d'experiències
útils per millorar la salut i el benestar individual i col·lectiu. La lògica d'aquest projecte
és visibilitzar-los i fer-los accessibles.

Bones pràctiques

El Laboratori d'Art Comunitari de Sant
Boi ha estat inclòs recentment al Banc de
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Bones Pràctiques dels Governs Locals, un
catàleg d'experiències municipals innovadores impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi
i Sunyer.

Torrents d'Art

Així mateix, s'ha incorporat al mapa d'Actius
de Salut el projecte Torrents d'Art, una altra
iniciativa d'art comunitari realitzada pel Parc
Sanitari Sant Joan de Déu i l'Ajuntament. Es
tracta d'un treball desenvolupat també amb
la col·laboració amb Can Castells Centre
d'Art, amb la finalitat d'articular un diàleg
permanent entre l’art i la salut mental. En
aquest projecte estan implicats els usuaris
dels serveis de salut mental, al mateix
temps que s’estableixen aliances amb altres
col·lectius amb vulnerabilitat, diverses
comunitats de dins i fora de Sant Boi i la
ciutadania en general. L'objectiu final és
trencar estigmes i afavorir l'accés a l'art i a
la cultura sense exclusions tot treballant
totes les disciplines artístiques, com les arts
visuals, el teatre, la poesia, la música, etc. n

L'edició
d'enguany
del
Barrejant
ens vol
recordar que
només tenim
un planeta

Del 28 de setembre al 3 d'octubre tindrà
lloc una nova edició del Barrejant, la trobada de la solidaritat. Enguany el lema, "No
hi ha planeta B", vol recordar-nos la necessitat de treballar plegats per conservar
l'espai global en que vivim.

Una trobada virtual

En aquesta ocasió les circumstàncies han
determinat que la trobada s'hagi hagut de
pensar per a un format virtual. Les activitats es podran seguir per Internet des de la
pàgina web barrejant.cat.
La programació inclourà la projecció de
documentals i la presentació del llibre Volver a pisar las calles. Internacionalismo, cooperación y justicia global para el siglo XXI,
amb l'autor Miquel Carrillo. També tindrà
lloc una representació teatral on line: Pachamama 3.0. SPAM, a càrrec de les companyies Teatre del Buit i Inestables. També
està prevista la taula rodona Emergència
climàtica i desenvolupament sostenible,
amb la participació de l'expert en Ciència
Política i Relacions Internacionals Pablo

Final del concurs de Poetry
Slam del Baix Llobregat

La trobada de la
solidaritat de Sant
Boi dedicarà l'edició
als objectius de
desenvolupament
sostenible, en el
marc de l'Agenda
2030.

J. Martínez Osés, Marta Pascual, membre
d'Ecologistas en Acción, i el periodista Dani
Vilaró com a moderador. El tradicional dinar popular es farà aquesta vegada des de
casa i comptarà amb el càtering de l'ONG
Dunia Kato i actuacions d'animació, poesia,
circ i música.
En el decurs d'aquesta edició diferent del
Barrejant a causa de la situació sanitària, es
posaran a la venda mascaretes fetes a San
Miguelito (Nicaragua), ciutat agermanada
amb Sant Boi, per persones de la cooperativa Desos que han participat en el projecte
d'agermanament. També es farà una Fira
d'Entitats virtual.

Dia Internacional de la Pau

La commemoració, amb el lema Palestina
avui, inclourà una taula rodona sobre la situació del poble palestí (dia 18, 19 h) i la
peça teatral Fadwa (dia 20, 19 h), sobre la
poeta palestina Fadwa Tuqan, a proposta de l'Associació Catalana per la Pau. Els
actes seran Can Massallera, amb reserva
d'entrades gratuïtes a entrapolis.com.
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Per sisè any consecutiu, l'Associació
Cultura Excêntrica organitza a Sant Boi
el campionat comarcal
de Poetry Slam del Baix
Llobregat. En aquesta
ocasió els i les nou
millors rapsodes de la
temporada 2019-2020
(Carlos Viadel, Xosé
Casar, Carles Rossell,
Alex Loro, Marta
Belmonte, XinaMolina,
German Chocero, Al Bareto i Crisal
Rodriguez) s'enfrontaran el 13 de
setembre, a les 18 h, als Jardins de
Can Torrents per aconseguir una
plaça directa a la Final de Poetry Slam
Espanya, que tindrà lloc la primavera
de 2021 a Saragossa. El Poetry Slam
és un joc al voltant de la paraula on
el públic decideix qui recita el millor
poema. La final de Sant Boi tindrà com
a convidats Dani Orviz, actual campió
del món de l'especialitat, i Erik Muñoz,
millor rapsoda jove del Campionat
de poesia oral d'instituts públics de
Sant Boi 2020. Entrades gratuïtes, a
entrapolis.com.

Aurèlius: a la recerca del
llibre perdut

Amb il·lustracions d'Iván Bravo,
creador del personatge, i textos de Nati
Comas, Aurèlius: a la recerca del llibre
perdut és el treball amb el qual aquests
dos artistes santboians han recreat les
aventures de l‘Aurèlius, un personatge
imaginari que "viu" a la Biblioteca M.
Aurèlia Capmany.
El nom d'aquest
ésser màgic
es va triar per
votació de les
persones usuàries
i és la imatge
de la biblioteca
a les activitats
i els diferents
esdeveniments. El llibre recull les seves
aventures i convida els nens i les nenes
a acompanyar-lo llegint molt.

El dissenyador
Iván Bravo
omple d'art
el carrer de
la Riereta
NLa intervenció artística vol afavorir
que els nens i les nenes juguin al
carrer
En el marc del projecte Barri Antic Art Urbà
(BAAU), l'atista i dissenyador santboià Iván
Bravo és l'autor d'una intervenció artística
realitzada al carrer de la Riereta el passat
mes d'agost. L'obra consisteix en un mural
lúdic a terra per incentivar el joc infantil i
fer que els nens i les nenes tornin a jugar
al carrer.
Altres intervencions que s'han fet de
la mà del projecte són un vinil simulant
l'interior d'una casa, entre els carrers Major
i de Jaume I, i les retolacions de caixes elèctriques amb noms de comerços tradicionals
(les dues intervencions, d'Estudi 1859), un
treball participatiu de pintura mural sobre
teixit (de l'artista Laura del Valle) i la retolació dels bancs de la rambla de Rafael
Casanova amb frases de records de veïns i
veïnes del barri (de l'artista cal·ligràfic Iván
Castro).

Embellir el nucli antic

La iniciativa BAAU va néixer per embellir el
nucli històric de Sant Boi fent servir l'art i
la cultura com a elements de transforma-

El treball
forma part
del BAAU,

un projecte pensat
per embellir
el nucli antic
mitjançant la
participació del
veïnat i els artistes
del barri
ció comunitària. El projecte es duu a terme
mitjançant la participació el veïnal i la intervenció de diferents artistes que viuen en
aquesta zona de la ciutat (Laura del Valle,
Nien Boots, Iván Bravo, Rosa Satoca, La
Gàl·lia -Mónica Díaz i Mònica Ballesteros-,
Estudi 1859 -Raquel Martínez, Mingo Font
i Natàlia Vázquez-, Carol Jáuregui i Iván
Castro). Els seus treballs destaquen valors
específics, incorporen missatges de caràcter social i cultural i aspiren a reflectir amb
vocació de permanència la personalitat del
nucli històric de la nostra ciutat. En la seva

Viure Sant Boi
N Setembre 20

16

globalitat, el projecte té la vocació de reforçar la identitat del nucli antic, de manera que tot aquest espai pugui comptar amb
un entorn més viu, amable i atractiu per a
les persones visitants, per al comerç i per
als veïns i les veïnes.
La iniciativa és fruit dels pressupostos participatius de 2019 i es va presentar l'any
passat al veïnat que va tenir l'oportunitat
d'expressar quins eren els seus records
del barri i com se l'imaginava d'aquí a cent
anys. La informació va servir d'inspiració
als artistes per realitzar els seus treballs.

Premi
d'hàbits
saludables
a l'escola
Benviure
El conjunt d'activitats esportives i
saludables de l'escola Benviure ha
guanyat la primera edició dels Premis
d'Hàbits Saludables dels Centres Educatius del Baix Llobregat, organitzat
pel Consell Esportiu del Baix Llobregat. El premi valora el treball fet amb
l'alumnat al voltant dels valors i els
hàbits saludables mitjançant l'esport
i altres activitats, molt especialment
la setmana dedicada al projecte municipal SantBoiSà (promoció dels hà-

Jonny Bentley,
solidari
El passat 16 d'agost el jugador de
rugbi de la Unió Esportiva Santboiana
(UES) Jonny Bentley va aconseguir el
repte solidari de recórrer un total de
422 vegades el perímetre de l'estadi
Baldiri Aleu de Sant Boi (42,135 km,
la distància d'una prova de marató atlètica) a benefici de la investigació de
les malalties mentals i la prevenció
dels suïcidis.

bits saludables entre els nens i les
nenes i les seves famílies), les olimpíades saludables i els jocs de pati i
altres iniciatives de caràcter cooperatiu i comunitari. L'escola Benviure ha
compartit el premi (3.000 euros) amb
l'escola SAMC de Cornellà. Aquesta
primera edició dels premis del Consell Esportiu també va comptar amb

la participació de l'escola Casablanca.
La finalitat del certamen és donar
suport a projectes que contribueixin a la millora de la salut a través
de la promoció de l'activitat física, l'educació en valors i la igualtat
d'oportunitats. S'han tingut en compte projectes educatius propis i originals que es realitzen durant el curs.

Les cançons del confinament
El santboià Paco Sánchez és l'autor
del llibre Las canciones de los balcones, un relat dedicat als músics que
amb les seves cançons interpretades
des de balcons i finestres ens han
donat suport durant els temps de
confinament i desescalada. L'autor
ha recollit petites biografies i 250 temes musicals que es van poder sentir
durant les setmanes de quarantena.
El llibre reivindica la música en majúscules i la feina dels compositors

i artistes que viuen d'aquest art. El
pròleg de l'edició ha comptat amb
la participació de Juan Mari Montes,
Álex de la Nuez, Dolo Beltrán, Juan
Carlos Martínez (de Chan i Chevy),
Maria Martí, Xarli Diego, Israel Gordón, Àngels Gironella i Lluïsa Moret.
Paco Sánchez és professor de secundària a l'escola Pedagògium Cos i és
un veterà col·laborador de Ràdio Sant
Boi i responsable de programes com
Forever Joves.
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Pau Capell fa l'Ultra Trail del
Montblanc, en solitari

El passat 27 d'agost el corredor
ultrarunner santboià Pau Capell
va córrer en solitari l'Ultra
Trail del Montblanc, una de
les proves atlètiques de llarga
distància més conegudes i
complicades del món. Tot i que
no va superar el rècord com a
guanyador de l'any passat (20 h i
19'), Capell va fer els 173 km en
21 hores i 17 minuts i va haver
de salvar 10.000 m de desnivell.

Marc Civit, a la lliga italiana
de beisbol

L'exjugador del Club Beisbol i
Softbol Sant Boi, Marc Civit, juga
aquesta temporada a les files de
l'equip italià Fortitudo Bologna.
El jugador, que té un contracte
amb el Toronto Blue Jays des de
fa dos anys, ha arribat a Europa
després de la cancel·lació de la
Minor League Baseball americana
a causa de la crisi sanitària pel
coronavirus.

Éxito de
participación
en la
campaña de
cribado con
test PCR en
Sant Boi
Alrededor de 6.000 personas han participado en la campaña de cribado masivo para
detectar personas asintomáticas de coronavirus en Sant Boi.
Las pruebas, de carácter voluntario, se
han llevado a cabo a mayores de 18 años,
preferentemente adscritas al ABS Montclar, área bàsica de salut que recoge aproximadamente la mitad de la población de
la ciudad, atendiendo los criterios técnicos
y epidemiológicos del Servei Català de la
Salut. Según esos mismos requerimientos,
para poderse hacer el test las personas no
debían presentar ningún síntoma en el momento de la realización la prueba PCR (fiebre, tos, malestar...).

Resultados en 48 horas

El éxito de participación en la campaña,
prevista en un principio entre el 31 de
agosto y el 4 de septiembre, permitió que
se pudiera prolongar unos días más, hasta
el dia 8 de septiembre. De este modo, se
ha podido disponer de una muestra mayor
de tests para su análisis. Las personas que

Las pruebas
de detección
de personas
asintomáticas
de Covid-19 se
realizaron en
L'Olivera y en la
carpa instalada
en la plaza
Teresa Valls i
Diví,
entre el 31 de
agosto y el 8
de septiembre,
siguiendo los
requerimientos
del Servei Català
de la Salut

se someten a las pruebas PCR obtienen el
resultado de la analítica en el plazo de 48
horas. En los casos en que el resultado es
positivo de Covid-19, se activa el protocolo
de aislamiento y se toman las medidas sanitarias y de seguridad necesarias. En cuanto el Servei Català de la Salud de a conocer
los datos, se publicaran el la web y las redes municipales.

Frenar los contagios

La detección de casos en personas que
no presentan síntomas, su aislamiento, la
identificación de los contactos y su puesta
en cuarentena son aspectos criciales en la
lucha contra la pandemia.
En este sentido, los cribados masivos que
se vienen realizando, como los que han tenido lugar en Sant Boi, proporcionan a los
profesionales sanitarios una información
muy valiosa sobre las medidas a tomar para
frenar los contagios. el comportamiento de
la enfermedad y también como se comporta en las personas que desconocen que están infectadas n
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Los equipos de agentes de salud y la policía
siguen trabajando para prevenir contagios
Informar a
la ciudadanía de
la importancia
de prevenir los
contagios y la
necesidad de no
bajar la guardia

Los equipos de salud continuan realizando,
tal como lo han venido haciendo durante
el pasado verano, tareas informativas y de
asesoramiento a los ciudadanos y las ciudadanas, sobre las medidas de prevención
necesarias para evitar los contagios del coronavirus. En estos momentos, la prioridad
es que si alguna persona detecta que puede
tener síntomas de la enfermedad, deje de
tener contacto social. También es importante mantener relaciones con grupos sociales
estables.
Ésta ha sido una de las primeras tareas
de los agentes de salud, una iniciativa con
vocación de continuidad destinada a fomentar los hábitos y conductas saludables
entre la ciudadania. El equipo está formado
por personal municipal que ya venía realizando tareas de concienciación ambiental
y por un equipo de jóvenes que informan y
conciencian a personas de su edad.

son los
principales
objetivos de las
acciones que
desarrollan

Concienciar

Su función se desarrolla en el espacio público donde sus integrantes dedican buena
parte de su tiempo a concienciar sobre la
importáncia de cumplir con las tres medidas básicas de lucha contra la pandemia:
respetar la distancia de seguridad, usar la
mascarilla y extremar las medidas de higiene. Se trata de medidas sobre las que
hay que seguir insistiendo. El equipo de
agentes de salud realiza tareas informativas y de sensibilización en lugares especialmente transitados de los diferentes barrios
de la ciudad.
En el caso de los agentes jóvenes de salud, la mayoría de sus integrantes son personas especialmente sensibles respecto a
los temas relacionados con la salud y se
ocupan específicamente de informar y asesorar a las personas de su edad. Este equipo
responde a la voluntad municipal de extender al máximo entre las personas jóvenes
de Sant Boi la concienciación sobre todos
los temas relacionados con el cuidado de
la salud individual y comunitaria. Su trabajo se viene desarrollando durante agosto y
septiembre.

Cumplir las medidas

La Policia Local de Sant Boi continua trabajando para velar por el cumplimiento de
la normativa y las medidas básicas de protección individual y colectiva contra el coronavirus: uso de mascarilla, vigilancia de
la higiene y mantenimiento de la distancia
interpersonal.
Durante el pasado mes de agosto la unidad especial Covid-19 de la Policía Local ha
contabilizado 1.116 denuncias por no llevar
mascarilla, 20 actuaciones en terrazas, 21
por encuentros de más de 10 personas, 34
actuaciones por "botellones" y ha levantado
15 actas en establecimientos.
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El equipo de
agentes de salud
trabaja para
concienciar sobre
la necesidad
de respetar las
medidas básicas
de higiene y
protección

Marc Aquilà
regidor

Jordi Vilar
regidor

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

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

Lluís Tejedor
regidor

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

N Mirada de futur

N Nou curs polític,
més reptes

N La verdad protege

D

A

E

esprés de l'estiu, seguim reactivant la ciutat, i
ara cal posar l'èmfasi en el curs escolar.
Des del PSC i des del govern municipal, tenim com a prioritat no deixar a ningú enrere,
i centrar-nos en les noves generacions. El nostre objectiu és garantir el millor futur, apostant
decididament pel present de la nostra ciutat.
Això es tradueix en el fet que l'Ajuntament
amb les seves escasses competències en educació, posarà a l'abast de la comunitat educativa, equips de reforç logístic, per tal d'ajudar
en l'organització dels centres, i també referma
la seva aposta amb equips de reforç educatiu,
mitjançant la posada en marxa del projecte
d'èxit escolar Suport a l'estudi. El que voldria
remarcar és com ho farem, i és amb la contractació de persones joves de Sant Boi, donant-los
l'oportunitat de treballar per a l'Ajuntament al
servei del seu municipi.
Per altra banda, som conscients que la dificultat que es troba part del jovent per desenvolupar en el seu projecte formatiu, és de
caràcter econòmic, i per això s'obrirà una nova
convocatòria de beques municipals, i targetes
moneder tant per joves, com per famílies amb
infants a càrrec, per fer front a la despesa de
l'inici del curs escolar.
Amb aquestes mesures, el que volem remarcar és la nostra aposta per l'educació, i pel futur de les següents generacions de santboians
i santboianes, perquè pensem que ara és el
moment d'actuar, i no escatimarem en esforços per tal de garantir les millors condicions pel
nostre jovent, que a la llarga, ens faran ser una
ciutat millor.

rrenca un curs polític ple d'incerteses i neguits. Ningú preveia com seria aquest 2020
que ens està posant a prova, mostrant les nostres febleses, però que obliga a reflexionar i
actuar per aconseguir un món millor.
Continuem treballant enmig de la pandèmia, encarant reptes com la crisi econòmica
que afecta a tots els àmbits de la societat,
l’augment de les desigualtats, l’increment
desacomplexat dels missatges populistes i
l'extrema dreta, i una emergència sanitària de
primer ordre, entre d'altres.
Per tant, i amb una base ferma de conviccions republicanes -no assimptomàtica com
hem vist darrerament en el cas socialista-,
caldrà aplicar el sentit comú i el pragmatisme
al màxim. No seran útils les proclames partidistes ni els interessos personals. Caldrà ser
ferms, davant qui sigui, en la superació de la
situació actual, que és hereva de polítiques i
actituds passades.
Des d’ERC continuarem lluitant per fer que
Sant Boi vagi a més. Participarem activament
del Pacte de Ciutat per a la reactivació que
començarà i vam reivindicar. Exigirem al govern municipal que no transfereixi a l’Estat
el superàvit acumulat amb l'esforç dels santboians i santboianes i que el forci a concedir
un permís retribuït a les famílies que hagin de
tenir cura d’infants en quarantena. Continuarem insistint en replantejar les polítiques urbanístiques que la pandèmia ha posat contra
les cordes. I, com sempre hem fet, treballarem
per assolir una majoria ciutadana que ens permeti, pacíficament i democràtica, assolir la República que volem.
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n el cine o el teatro, como en la vida, hemos
escuchado muchas veces rectificar a un personaje por el hecho de no decir la verdad y reconocer a su vez que, aunque pueda doler, la verdad
siempre trae consigo mejores consecuencias.
Así hemos aprendido a ser mejores, no solo en
el ámbito privado, sino en el que hoy nos ocupa,
el público.
Esta pequeña introducción viene a colación
porque venimos observando al gobierno municipal (Partido Socialista - Sant Boi En Comú)
preocupado por la información negativa sobre
el COVID-19 que se mueve en redes por distintos
canales. Y dicha preocupación da como incorrectas las noticias más severas, que nunca son de
canales oficiales, y por buenas las que da el gobierno o sus medios afines.
Cuando no decimos la verdad, aunque no mintamos, creamos una falsa realidad, que en el
caso del COVID-19 perjudica a la ciudadanía, necesitada de certezas y no cuentos con final feliz.
Si de verdad queremos proteger a los vecinos
y vecinas de Sant Boi hemos de empezar a ser
transparentes con las noticias, las buenas y especialmente las malas, porque hablar de la verdad
facilitará que la gente sepa realmente el alcance
de lo que pasa a su alrededor, que no es poco. No
nos dé miedo explicar qué pasa, solo así sabremos hasta qué punto lo que nos sucede es grave
y tomaremos conciencia colectiva para protegernos de este mal y de todos los que puedan venir.

Alba Martínez
regidora

Jorge Romero
regidor

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

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

N Quan tota la ciutat
ha d'esdevenir escola

N Ser ètics amb els riders
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l passat 13 de març les escoles i instituts
van tancar les portes a causa de l'onada de la
pandèmia per Covid-19 que arribava al nostre
país i, amb aquesta decisió, es tancaven uns
dels indrets més significatius pel desenvolupament vital de les persones, espais de vida
i de trobada. Des d'aleshores, hem constatat
que les experiències vitals són vies d’aprenentatge, que les eines virtuals ajuden a relativitzar els conceptes "lluny" i "a prop" i que
el nou context ens demana més creativitat i
treball en equip que mai.
Sabem que el 14 de setembre comença un
curs ple d'incerteses però l'educació, com a
dret i com a servei públic, demana escoles
obertes i segures, i des de les administracions
públiques ens hem de comprometre a posar
a disposició dels equips de professionals i de
les famílies els recursos suficients perquè
aquests es puguin dedicar a allò que millor
saben fer: acompanyar infants i joves en els
seus processos d'aprenentatge, escoltar-los i
ajudar-los a imaginar.
Sabem que no hi ha res millor que l'escola per garantir la igualtat d'oportunitats i és
per això que l'Ajuntament de Sant Boi seguirà acompanyant la comunitat educativa en
aquest nou curs escolar que comença. El pedagog italià Francesco Tonucci deia l'altre dia
a una conferència que "l'escola hauria de ser
el lloc on el món es descobreix". Més enllà de
les pors que totes i tots tenim, deixem que el
món "real" entri a l'escola i que l'escola sigui
permeable al seu entorn com a espai d'aprenentatge i descoberta per a tots els nens, nenes i joves.

Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

a un any el Ple de l'Ajuntament de Sant Boi
va aprovar una moció de suport a les mobilitzacions dels treballadors i treballadores precaritzats de les empreses de missatgeria com Glovo
i Deliveroo i per mostrar el nostre rebuig davant models de negoci que promouen l'establiment d'una borsa de treballadors precaritzats
sota l'eufemisme de "socis". Aquests treballadors no tenen garantides les condicions laborals de la resta que cotitzen al règim general de
la Seguretat Social -entre altres coses perquè
les empreses del sector i malgrat que diverses
sentències judicials insisteixen en què són "autònoms" quan això és fals-.
En aquests moments empreses com Glovo
han decidit iniciar una expansió per l'àrea metropolitana de Barcelona, dins d'aquesta expansió s'inclou la nostra ciutat i altres ciutats
veïnes. Aquestes empreses fan d'intermediàries entre els establiments i els usuaris per
proveir diferents productes a qualsevol hora
del dia. Per fer el servei disposen d'una borsa
de repartidors que reben entre 4 i 6 euros per
comanda d'on els repartidors han de descomptar tots els costos i gastos -material de repartiment, seguretat social, mòbil, assegurança de
vehicle, entre altres-.
Davant d'això i per garantir els drets dels
treballadors al mateix temps que la prestació
d'aquest servei d'intermediació -que a més
s'estén en la mesura que es va implementant
cada vegada més el comerç electrònic- creiem
necessari facilitar i potenciar una xarxa de missatgeria ètica amb un model cooperatiu que
sigui una alternativa a aquestes empreses d'intermediació. És hora de ser ètics amb els riders.
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N Kondo

M

arie Kondo, de 35 años, es una experta japonesa en organización, con la pandemia, muchos seguimos sus consejos para simplificar e
higienizar nuestros espacios domésticos. Muy
expeditiva, es partidaria de retener tan solo lo
esencial. Si trasladamos sus principios al Ayto
de S. Boi pronto veríamos que lo primordial
no es la “normalidad”, sino reconocer los necesarios cambios y proceder con método. Hay
un 20% de pobres crónicos en la 2ª ciudad más
pobre de la comarca, nos aumentan en un 35%
las ayudas del Bco. de Alimentos y los niños con
déficit proteínico y fracaso escolar. Por ello recortemos las ayudas a las mascotas y tasemos
su pertenencia. Por supuesto las ayudas internacionales a las dictaduras caribeñas, suprimidas.
El teletrabajo ha demostrado la simplificación
administrativa, ¿para qué más empleados? Mejoremos sí, la automatización gestora, invirtamos, que
se recuperará. Así desde los ERTES y el IMV hasta
los subsidios sociales locales, se cobrarán más rápido.
Kondo, vería imposible subsidiar deportes de
contacto, corales y festivales al aire libre. Capitalizando su ahorro en reforzar la seguridad sanitaria
y patrimonial de los santboyanos, con 230 muertos
hasta ahora. Las subvenciones (2 M), solo las justificadas y auditadas.
Kondo organizó bibliotecas y hogares; hoy es
consultora de instituciones.
¿Por qué no contratarla para reorganizar la maquinaria municipal y su dispersa proyección presupuestaria? Puede que como el arquitecto zen, Isozaki dejará de la burocracia local: lo esencial.

Tauler

Formació ocupacional

Aquest mes de setembre comença un
curs gratuït per obtenir el Certificat de
professionalitat nivell 3 d'Organització
i gestió de magatzems. La formació
s'adreça, fonamentalment, a persones
aturades i inscrites a l'Oficina de Treball
de la Generalitat (OTG).
Inscripció: bit.ly/cursgestiomagatzems

Deixalleries. Canviar d'hàbits no costa gens i val molt és la campanya de l'AMB per promoure l'ús de les deixalleries urbanes,

un servei municipal gratuït de recollida i gestió de residus. Aquests centres recullen residus reciclables i especials (pintures,
bateries, olis, radiografies...), voluminosos (mobles, electrodomèstics...), vegetals, runes i altres. És una forma de millorar la
recollida selectiva a la vegada que es pot reduir l'import de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).
Deixalleria de Sant Boi: c/Josep Castells, cantonada amb c/Múrcia. Telèfon 93 6523325. De dl. a dv., de 9 a 13 h i de 17 a 19
h, i ds., de 8.30 a 14 h.

Reempresa

El programa municipal Reempresa
ofereix assessorament tant a empresaris
i empresàries que volen vendre la
seva empresa com a les persones
emprenedores disposades a donar
continuïtat i nova vida al negoci.
Informació i tramitació:
www.reempresa.org
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Uneix-te a Reciclos és el lema d'una nova
campanya per fomentar el reciclatge d'envasos
i reconèixer l'esforç de la ciutadania. Reciclos
utilitza el telèfon mòbil i el joc per promoure el
reciclatge correcte de les ampolles de plàstic
al contenidor groc i convida els santboians i les
santboianes a fer una ciutat més sostenible.
Informació: santboi.reciclos.cat.

Compensació dels títols

L'ATM compensa els títols de transport
(targetes de viatge) que no es van poder
utilitzar durant el confinament. Si s'havia
estrenat el títol abans del 14 de març, es
poden recuperar els viatges. Hi ha temps fins al
31 de desembre de 2020.
Per saber com fer-ho: compensacions.atm.cat.
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Fins al 22 d'octubre continua oberta la
matrícula de la UNED Sant Boi per als graus
de Pedagogia, Educació Social i Psicologia,
així com per al Centre Universitari d'Idiomes
Digital i a Distància (CUID) d'Anglès i els
cursos d'accés a la universitat per a majors de
25 i 45 anys.
Aquest mes de setembre també comença
una nova edició de la UNED sènior per al
curs 2020-21, una programació formativa
adreçada a persones de més de 55 anys
amb independència de la seva formació
acadèmica. La inscripció està oberta des del
dia 1 i les places són limitades. El primer curs,
Pensamiento filosófico o la búsqueda del
conocimiento humano, començarà el 29 de
setembre
Informació i matrícula: L'Olivera (pl.
Montserrat Roig, 1. tel. 93 654 53 33 i
infosantboi.uned.es)

Setembre'20
La carxofa, flor d'hivern

Ajuts al lloguer

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

Millorar professionalment

Convocada la tercera edició del concurs
internacional de fotografia La carxofa, flor
d'hivern que organitza DphotoSB. Enguany,
el certamen estrena la categoria Clima i medi
ambient. El termini de presentació d'originals
finalitza el 30 de setembre
Informació i bases: dephotosb.com.

Un carnet amb avantatges

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

Talent jove de Sant Boi

En el marc del projecte la formació t'obre
portes, aquesta tardor l'Ajuntament continua
oferint cursos en línia adreçats a les persones
joves de la ciutat que vulguin millorar les
seves competències professionals. Els cursos
que s'ofereixen són Vetllador/a (Del 21 de set.
al 20 nov. Joves de 18 a 30 anys), Monitor/a
d'activitats de lleure infantil i juvenil (Del
21 set. al 20 des. Joves de 18 a 30 anys) i
Dinamitzador/a juvenil de salut (Del 6 al 29
oct. Joves de 16 a 25 anys)
Inscripció: del 7 al 17 de setembre.
Informació: joventutsantboi.cat, SIJ El
Punt (Can Massallera), tel. 93 6529843
(de dilluns a dijous., de 10 a 14 h).

Les persones joves, entre 16 i 35 anys, de Sant
Boi interessades en l’art i la cultura poden
fer propostes i aportar idees i suggeriments
de cara a millorar i actualitzar la pròxima
edició del Mercat d'Art Jove de Sant Boi, en
el marc de la Fira de la Puríssima. En aquest
procés participatiu l'objectiu és que els joves
de la nostra ciutat, que tenen interessos o
inquietuds artístiques, hi diguin la seva.
Per fer aportacions: participa.santboi.cat/
processes/martjove20.
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L’Ajuntament llança una nova
convocatòria de subvencions al lloguer
d’habitatges que romandrà oberta del 7
al 30 de setembre.
Estan previstes dues línies d’ajuts.
La primera està dedicada a
subvencionar les despeses de la fiança
de gestoria i altres tràmits relacionats
amb el contracte de lloguer que ha
d’haver-se formalitzat aquest any.
La segona línia d’ajut és la que va
destinada a ajudar a complementar el
pagament de la renda de lloguer, fins a
un màxim de 100 euros al mes.
Aquesta nova convocatòria va adreçada
a les persones que no hagin sol·licitat la
subvenció que concedeix la Generalitat
o a aquelles altres que l’han demanat
però els ha estat denegada.

Rehabilitació d'habitatges

També del 7 al 30 de setembre
l’Ajuntament posarà a l’abast de la
ciutadania una nova convocatòria
de subvencions per a la rehabilitació
d’habitatges, tant de les zones comunes
dels edificis com les dels habitatges.
En aquest cas, són subvencionables les
millores a l’habitabilitat, l’adaptació de
l’espai per a persones amb mobilitat
reduïda i les obres per a millorar
l’eficiència energètica. En el cas de
l’arranjament d’habitatges desocupats
que es volen destinar a la borsa de
lloguer municipal les ajudes poden
arribar al 100% del cost.
Per poder optar a les subvencions és
necessari haver finalitzat les obres
completament el dia de presentació de la
sol·licitud.
Informació i tràmits: santboi.cat/
tramitsdigitals.
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