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Molt a prop d'una gran ciutat com Barcelona, Sant Boi gaudeix d'un entorn natu-
ral privilegiat. El 60% del terme municipal és territori forestal, fluvial o agrícola, 
i aquest és un dels motius principals que ens identifiquen com una ciutat salu-
dable i sostenible. També a l'interior del nucli urbà hi ha molta superfície verda 
(més de 80 hectàrees sense comptar el parc de la Muntanyeta), principalment a 
jardins històrics com els de la Torre del Sol, Can Julià o el Parc de Marianao. Amb 
l'arribada del bon temps, els 'tresors verds' de Sant Boi esclaten de vida, com es 
pot veure en aquestes fotografies. Si sortiu a gaudir de la natura aquesta prima-
vera, a caminar o fer esport, o si participeu en alguna de les activitats previstes 
aquests dies (com la Jugateca ambiental al parc de la Muntanyeta), recordeu que 
cal fer-ho amb respecte per l'entorn i amb la màxima responsabilitat, complint 
estrictament les mesures de contenció de la pandèmia.

Sant Boi es vesteix  
de primavera
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Sant Boi ja respira primavera. La prima-
vera és sinònim de llum, de bon temps, 
d'esperança, renaixement i optimisme. Des-
prés d'un any difícil a causa de la pandèmia, 
la ciutat celebra el retorn de l'estació més 
maca de l'any amb una campanya que, amb 
el títol 'Som primavera!', omplirà de flors els 
principals carrers de la ciutat. L'organitza 
l'Ajuntament -amb la col·laboració de 
l'associació Sant Boi Comerç- amb l'objectiu 
principal de contribuir a la reactivació de 
l'economia local. 

Des de meitat del mes d'abril, als eixos 
comercials i de restauració s'instal·laran 
jardineres de fusta amb flors que posaran 
una nota de color a l'espai urbà i faran més 
atractiu l'entorn del comerç de proximitat. 

Els comerços i restaurants de la ciu-
tat hi tindran un paper destacat, ja que 
s'encarregaran -amb el suport municipal- 
del reg i la cura de les jardineres, expres-
sant d'aquesta manera un missatge de co-
rresponsabilitat amb l'espai públic per poder 

mantenir els carrers plens de vida i color. A 
més, els establiments comercials repar-
tiran a la clientela llavors per decorar els 
balcons i posar així una nota d'alegria als 
carrers de Sant Boi, una ciutat adscrita a la 
iniciativa 'Viles Florides'.

Per acompanyar la iniciativa, també es de-
coraran amb flors dues rotondes d'entrada 
a Sant Boi i altres punts de la ciutat.

 
Presentació de la campanya
Per al dissabte 24 d'abril al matí està pre-
vista la celebració d'una festa ciutadana a 
l'entorn de la plaça de Catalunya per pre-
sentar la campanya. L'acte tindrà lloc amb 
el màxim respecte a les mesures de preven-
ció sanitària. 

La campanya vol embellir la ciutat i ser 
una injecció d'optimisme per ajudar a repa-
rar els danys econòmics i emocionals oca-
sionats per la Covid. Cal recordar, però que 
malgrat els avenços del procés de vacuna-
ció, encara no podem abaixar la guàrdia n

La campanya 'Som primavera!' vol contribuir a reparar les emocions i aportar optimisme a l'economia local

La primavera, una oportunitat per 
a la reactivació econòmica

Per la diada de 
Sant Jordi, llibres 
i flors a la rambla
La diada de Sant Jordi és un dels dies 
més macos de l'any i també un dels 
moments més emblemàtics de la 
primavera. Si les actuals restriccions 
sanitàries no canvien, Sant Boi podrà 
gaudir enguany d'aquesta jornada.  
A la rambla de Rafael Casanova 
s'instal·laran les parades de llibres i 
roses de les llibreries i floristeries de 
la ciutat. D'acord amb les restriccions 
vigents, es limitarà l'aforament i 
no hi haurà parades de serveis de 
l'Ajuntament, 
d'entitats o 
partits polítics. 
Al voltant del 
23 d'abril es 
faran xerrades 
literàries i 
presentacions 
de llibres a 
càrrec d'autors 
i autores locals 
a equipaments 
municipals i als 
jardins de la 
Torre del Sol. 
El 22 d'abril es 
presentarà  a la 
Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer 
el llibre Michel 
Reynard, 
una vida de compromís. Del rugbi a la 
deportació, de Rosa Torán, dintre dels 
actes del Centenari de la Unió Esportiva 
Santboiana. 
A  l'abril i al maig, l'activitat cultural 
continuarà malgrat les restriccions, 
amb la temporada d'arts escèniques, 
espectacles familiars, el desè aniversari 
del Museu i propostes d'operadors 
locals com els concerts del Club Elias 
o el microteatre a Cal Ninyo. Les 
Converses al Museu o la projecció de 
Quince, un film sobre rugbi, són altres 
propostes per a aquesta primavera.

agendasb.info

Jardineres 
amb flors 
als eixos 
comercials.
-Lluís Pasqual Roca
-Francesc Macià 
-Eusebi Güell 
-Rbla. R. Casanova
-Pau Casals

Ornamentació 
floral a:
-Rotondes entrada 
a Sant Boi
-Pl. Salesians
-Rotonda Mn. Pere 
Tarrés / B. Calopa
-Antoni Pujadas /  
F. Mompou
-Estatua de la 
Dona Treballadora
-Pl. Ernest Lluch
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El Mes de la Carxofa, un estímul per a l'economia local
Al març, la ciutat va celebrar el Mes de la Carxofa per continuar amb la promoció d'aquest producte, símbol de la identitat 
local i motiu d'orgull col·lectiu, i per donar una nova empenta a la reactivació de l'economia local. Tot i que no va poder haver-
hi la tradicional Carxofada, es va poder desenvolupar un programa d'activitats, ofertes i promocions (presencials i virtuals) per 
gaudir, amb totes les condicions sanitàries, de la temporada de la carxofa: bars i restaurants van oferir menús carxofers amb 
"un passaport" carxofer de fidelització (per tres àpats, un de gratuït) i servei take away; els comerços van organitzar un concurs 
d'aparadors i un sorteig de paneres; durant els caps de setmana, un joc de scape room per equips va fer descobrir misteris als 
camps del Parc Agrari, i els showcookings de Cristina Viader van revelar les virtuts nutricionals de la carxofa. 

L'Ajuntament va organitzar el Mes de la Carxofa conjuntament amb la Cooperativa Agrària Santboiana i l'associació de res-
tauradors locals Sant Boi Degusta. Enguany també hi van col·laborar Sant Boi Comerç i Sant Boi Empresarial. 
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Sant Boi i El Prat de Llobregat estan realit-
zant una campanya conjunta per promou-
re la producció i el consum de la carxofa 
del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aques-
ta aliança històrica entre els dos muni-
cipis s'inscriu en el conjunt d'iniciatives 
vinculades a la Capitaltitat Mundial de 
l'Alimentació Sostenible Barcelona 2021. 
Per aquest motiu, la campanya es difon 
amb el lema 'Sant Boi i El Prat, capitals 
mundials de la carxofa', 

L'acte de presentació va tenir lloc el dia 
10 de març a la masia Can Comas, amb 
la presència de l'alcaldessa de Sant Boi, 
Lluïsa Moret; l'alcalde del Prat, Lluís Mi-
joler, i la presidenta de l'Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) i alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau.

Durant la presentació, l'alcaldessa de 
Sant Boi, Lluïsa Moret, va dir que "aquest 
acte simbolitza les aliances entre les insti-
tucions, les cooperatives agràries i els  sec-
tors de la restauració i el comerç per crear 

un ecosistema metropolità amb la carxofa i 
el parc agrari com a centres". "És", va afegir, 
"una clara aposta per l'alimentació saluda-
ble i el desenvolupament sostenible".

Capital de l'Alimentació Sostenible
Barcelona i els municipis metropolitans os-
tenten durant tot aquest any la Capitalitat 
mundial de l'alimentació sostenible de Bar-
celona 2021. Aquest esdeveniment té per 
objectiu promoure models d'alimentació 
sostenible, justa i sana a partir d'un cicle 
d'activitats. És en el marc d'aquest esde-
veniment que el Prat i Sant Boi es reivindi-
quen com a capitals mundials de la carxofa, 
tenint en compte que als terrenys del Parc 
Agrari del Baix Llobregat dels dos termes 
municipals hi ha 248 hectàrees de conreu 
de carxofa, segons dades del Departament 
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Les dues ciutats han decidit sumar esfor-
ços per posar en valor la carxofa i, en gene-
ral, l'agricultura de proximitat, després que 

L'acte de presentació de la campanya, celebrat al Parc Agrari del Baix Llobregat,  va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret;  l'alcalde del 
Prat de Llobregat, LluÍs Mijoler, i la presidenta de l'Àrea Metroplitana de  Barcelona i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau

Sant Boi i El Prat es reivindiquen conjuntament 
com a Capitals Mundials de la Carxofa

Les dues 
ciutats duen 
a terme una 
campanya 
conjunta
en el marc de 
la Capitalitat 
Mundial de 
l'Alimentació 
Sostenible 
Barcelona 2021

la pandèmia hagi evidenciat la necessitat 
de promoure models de ciutat més soste-
nibles i garantir l'abastiment de productes 
de proximitat. També reivindiquen la pro-
moció i protecció del Parc Agrari del Baix 
Llobregat com a gran infraestructura verda 
i principal espai de producció agrícola de 
l'àrea metropolitana.

Activitats compartides
Des del mes de març, Sant Boi i El Prat 
organitzen diverses activitats en el marc 
d'aquesta campanya. Als mercats de pagès 
i als mercats municipals de les dues ciu-
tats i de Barcelona es reparteixen bosses 
de tela amb la imatge promocional. Tam-
bé s'ha convocat a Instagram el concurs de 
receptes i fotos #MengemCarxofa, que té 
com a premi paneres de productes del parc 
agrari. 

Durant el març, Sant Boi ha celebrat el 
seu tradicional Mes de la Carxofa, enguany 
integrat en aquesta campanya n
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La CARXOFA: agricultura, comerç i restauració
Del camp a la taula... Les carxofes estan de moda i la pagesia de Sant Boi en 
conrea les millors. Són saludables i es poden preparar  de mil maneres. La nos-
tra ciutat té la sort de produir-les als camps del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
Unes 185 hectàrees de conreu generen una producció anual aproximada de 
2.000 tones d'aquesta "flor d'hivern" que podem adquirir, entre febrer i abril, 
als mercats municipals i als comerços de proximitat. El clima mediterrani les 
mima i els fèrtils terrenys de la zona els ofereixen l'arrelament perfecte. Amb 
una presentació com aquesta, qui no té ganes de preparar amb elles una trui-
ta, fes-les al forn o transformar-les en un exquisit paté? 

Un cop a la cuina, la carxofa es posa en mans de 
cuiners i cuineres que en treuen tota l'essència. 
Als restaurants de Sant Boi Degusta, la imagi-
nació i la creativitat arriben al màxim. Els xefs 
professionals de la ciutat ho saben: pelen, tallen 
i amaneixen les carxofes dels nostres camps per-
què arribin a la taula convertides en un àpat de 
primera. A les imatges, xips i altres delícies de 
carxofa. Que vagi de gust! 
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Sant Boi vol sortir de la situació generada 
per la Covid-19 amb un nou impuls social 
i econòmic. Per fer-ho possible, la ciutat 
compta amb un instrument de consens ava-
lat per totes les forces polítiques: el Pacte 
de Ciutat. El grup promotor d'aquest acord 
col·lectiu ha definit els eixos de treball que 
guiaran la reactivació social i econòmica de 
la ciutat al llarg dels pròxims mesos.Aquests 
eixos s'agrupen en tres dimensions: una di-
mensió econòmica, una dimensió social i una 
dimensió transversal molt vinculada a la for-
mació i la transició cap al món digital.
Dimensió econòmica. Es vol incidir en 

els sectors clau de l’economia local i en els 
més afectats per la crisi, amb propostes per 
acompanyar les empreses i els comerços en 
la tramitació d’ajuts oferts per altres ad-
ministracions públiques, incentivar el con-
sum de productes locals, adequar l'oferta 

formativa a les necessitats de les empre-
ses, facilitar la transició a nous models de 
negoci o impulsar els sectors estratègics i 
emergents.
Dimensió social. Aquesta dimensió 

prioritzarà fer front a la vulnerabilitat i a 
les desigualtats socials que la pandèmia ha 
provocat i propiciarà la recuperació del seu 
impacte emocional, a més d'acompanyar 
les necessitats de la població jove i adoles-
cent i repensar l’espai públic i l’oferta cultu-
ral des d’una perspectiva inclusiva de salut, 
benestar i convivència.
Dimensió transvesral. L'objectiu serà 

afavorir la formació i la digitalització inclu-
siva de persones, empreses i comerços per 
combatre les escletxes digitals.

El grup promotor del pacte està constituït 
per les forces polítiques de la ciutat i per 

entitats i institucions locals dels àmbits 
econòmic, social, sindical, sanitari i de la 
recerca. 

Comissions de treball
Durant el mes d’abril es constituiran tres 
comissions de treball formades per dife-
rents agents socials i econòmics de la ciu-
tat que tindran com a objectiu prioritzar, 
dissenyar i fer operatives les mesures i ac-
cions concretes, que es desenvoluparan en 
els propers mesos. 

També s’ha previst que el conjunt de la 
ciutadania pugui sumar-se al pacte a tra-
vés d’un espai a la plataforma Decidim, on 
es podran realitzar propostes orientades a 
atendre les prioritats del pacte. Aquestes 
propostes també seran considerades i ana-
litzades per les comissions de treball n

www.participa.santboi.cat

El Pacte de Ciutat segueix avançant i fixa 
les prioritats per reactivar Sant Boi 

El Pacte de Ciutat 
és un instrument 
de consens avalat 
per totes les 
forces polítiques 
de l'Ajuntament 
i per agents dels 
àmbits social, 
sanitari, econòmic, 
socioeconòmic i 
de la recerca.

NTres comissions de treball concretaran a partir d'aquest mes les mesures i actuacions
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Sant Boi reunió el 24 de marzo en una jor-
nada a alcaldes y alcaldesas de una docena 
de ciudades catalanas y españolas referen-
tes por su trabajo de planificación estraté-
gica y por sus políticas de innovación. El 
encuentro también contó con representan-
tes de administraciones públicas como el 
AMB, la Generalitat de Catalunya, dos mi-
nisterios del Gobierno central, y la red de 
ciudades Innpulso de ciencia e innovación.

La jornada, cuyo título era 'El papel de 
las ciudades metropolitanas en el contex-
to de la Agenda Urbana', fue coorganitza-
da por el Ayuntamiento de Sant Boi y por 
la empresa consultora TECH Friendly y se 
celebró en formato híbrido: presencial-
mente en Can Massallera y virtualmente a 
través de la página web municipal.

Aprovechar los fondos europeos 
El objetivo del encuentro era reflexionar 
sobre cómo impulsar los proyectos de fu-
turo de las ciudades de diferentes áreas 
metropolitanas gracias a los fondos Next 
Generation de la Unión Europea, que están 

destinados a la reconstrucción económica y 
social tras la pandemia. 

En la bienvenida institucional de la jorna-
da, la alcaldesa, Lluïsa Moret , recordó que 
Sant Boi es una ciudad que lleva muchos 
años planificando estratégicamente sus 
políticas de desarrollo urbano sostenible y 
destacó que "los contextos y las realidades 
metropolitanas suponen una oportunidad 
para que las ciudades nos aliemos y defi-
namos nuestras estrategias y proyectos de 
futuro en el marco de la Agenda Urbana".

La Agenda Urbana es una hoja de ruta 
que persigue la sostenibilidad de las políti-
cas de desarrollo de las ciudades en sinto-
nía con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de Naciones Unidas.

Debatiendo sobre el futuro
Durante la jornada celebrada en Sant Boi 
sobre esta temática, tuvieron lugar cuatro 
mesas de debate y reflexión. La primera, 
con el título “La Agenda Urbana ante los 
fondos Next Generation ”, puso de mani-
fiesto la importancia de aprovechar los fon-

Sant Boi reúne a ciudades de toda España para 
reflexionar sobre un futuro más sostenible

Más de 350 
personas 
participaron 
presencialmente o 
virtualmente en la 
jornada 'El papel 
de las ciudades 
metropolitanas en 
el contexto de la 
Agenda Urbana'

dos de reconstrucción de la UE para ace-
lerar el desarrollo de las ciudades y, en el 
contexto de la pandemia, afrontar los retos 
de la sostenibilidad y la digitalización.

En la segunda mesa se debatió sobre "El 
reto de la movilidad sostenible en entornos 
metropolitanos", teniendo en cuenta que el 
nuevo modelo de mobilidad es un desafío 
clave en la lucha contra el cambio climático. 

La tercera mesa estuvo dedicada  la "Re-
habilitación y regeneración urbana", uno 
de los ejes priorizados por los fondos Next 
Generation, mediante acciones para incen-
tivar, por ejemplo, la eficiencia energética. 

En una última mesa se habló de "Innova-
ción y digitalización de las ciudades" y sobre 
cuestiones como la Compra Pública Innova-
dora, la Inteligencia Artificial o el 'big data'.

La secretaria general de Innovación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa 
Riesgo, cerró la jornada con una invitación 
al optimismo, destacando que la ciencia y  
la innovación han abierto durante la pande-
mia "nuevos horizontes para hacer frente en 
mejores condiciones a problemas futuros".

CIUDADES 
participantes
Barcelona l Sevilla l València 
l Valladolid l Castelló l 
Torrent l Pinto l Barakaldo l 
Ermua l Cornellà l Sant Joan 
Despí l Viladecans l Sant Boi 

INSTITUCIONES
Ministerio de Ciencia e 
Innovación l Ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana l Àrea 
Metropolitana de BCN l 
Generalitat de Catalunya l 
Red Innpulso
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NEl desenvolupament urbà 
de Sant Boi està al servei 
del benestar i la qualitat  
de vida de les persones

NEl desarrollo urbano de 
Sant Boi está al servicio  
del bienestar y la calidad 
de vida de las personas

Un espai públic adaptat als nous temps
Un espacio público adaptado a los nuevos tiempos

  na de las principales conclusiones de la jornada 
"El papel de las ciudades metropolitanas en el con-
texto de la Agenda Urbana" que celebramos en 
Sant Boi hace pocos días es que las ciudades están 
iniciando una profunda transformación para adap-
tarse a los retos de nuestro tiempo. Una movilidad 
sostenible, la eficiencia energética, la regeneración 
del tejido urbano y la digitalización inclusiva son los 
instrumentos clave para avanzar en la lucha contra 
el cambio climático y en la necesaria mejora de las 
condiciones de vida en entornos urbanos.

Este impulso transformador se hace especialmen-
te perceptible en el espacio público. En Sant Boi, esta 
regeneración ya ha comenzado, y a lo largo de este 
año asistiremos al inicio de importantes actuaciones 
de mejora de nuestro entorno urbano: a principios 
de mayo, comenzará la remodelación de la plaza de 
la República, que supondrá un cambio radical en la 
accesibilidad de este espacio; también durante 2021 
tendrán lugar las reurbanizaciones de las calles Sant 
Pere més Baix y Joan Martí, y asistiremos a interven-
ciones innovadoras en las áreas de juegos infantiles 
de los barrios gracias a las aportaciones del Consell 
Local de la Infància. Y no nos olvidemos de las obras 
de la C-245, que ya han comenzado a convertir la an-
tigua carretera en un paseo urbano donde las perso-
nas y el transporte público son las prioridades.

La apuesta municipal es dar forma a un espacio 
público respetuoso con el medio ambiente, social-
mente inclusivo y eficiente desde un punto de vista 
energético. Símbolo de este nuevo modelo será, sin 
duda, el Parc d’Aigües de la Muntanyeta, que a par-
tir de junio dará respuesta a una de las principales 
demandas históricas de la ciudadanía: una piscina 
descubierta para el verano. El uso de las tecnologías 
digitales y otras soluciones innovadoras hacen que 
este nuevo equipamiento sea uno de los más avan-
zados del área metropolitana.

A través de este conjunto de actuaciones, Sant Boi 
sigue avanzando en su estrategia de ser cada vez 
más sostenible y más saludable, una ciudad donde 
el desarrollo urbano se pone al servicio del bienestar 
y la calidad de vida de las personas.

  na de les principals conclusions de la jornada 
"El papel de las ciudades metropolitanas en el con-
texto de la Agenda Urbana" que vam celebrar a 
Sant Boi fa pocs dies és que les ciutats estan ini-
ciant una profunda transformació per adaptar-se 
als reptes del nostre temps. Una mobilitat sosteni-
ble, l’eficiència energètica, la regeneració del teixit 
urbà i la digitalització inclusiva són els instruments 
clau per avançar en la lluita contra el canvi climàtic 
i en la necessària millora de les condicions de vida 
en entorns urbans.  

Aquest impuls transformador es fa especialment 
perceptible en l’espai públic. A Sant Boi, aquesta 
regeneració ja ha començat, i al llarg d’aquest any 
assistirem a l’inici d’importants actuacions de mi-
llora del nostre entorn urbà: a principis de maig, 
s'iniciarà la remodelació de la plaça de la Repúbli-
ca, que suposarà un canvi radical en l’accessibilitat 
d’aquest espai; també durant el 2021 tindran lloc les 
reurbanitzacions dels carrers Sant Pere més Baix i 
Joan Martí, i assistirem a intervencions innovado-
res en les àrees de jocs infantils dels barris gràcies 
a les aportacions del Consell Local de la Infància. I 
no ens oblidem de les obres de la C-245, que ja han 
començat a convertir l’antiga carretera en un pas-
seig urbà on les persones i el transport públic són 
les prioritats.   

L’aposta municipal és donar forma a un espai pú-
blic respectuós amb el medi ambient, socialment 
inclusiu i eficient des d’un punt de vista energètic. 
Símbol d’aquest nou model serà, sens dubte, el 
Parc d’Aigües de la Muntanyeta, que a partir del 
juny donarà resposta a una de les principals de-
mandes històriques de la ciutadania: una piscina 
descoberta per a l’estiu. L’ús de les tecnologies di-
gitals i altres solucions innovadores fan que aquest 
nou equipament sigui un dels més avançats de 
l’Àrea Metropolitana. 

Mitjançant aquest conjunt d’actuacions, Sant Boi 
segueix avançant en la seva estratègia de ser cada 
vegada més sostenible i més saludable, una ciutat 
on el desenvolupament urbà es posa al servei del 
benestar i la qualitat de vida de les persones. 

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

U      U       
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13 personas de Sant Boi que esta-
ban en situación de desempleo -en 
su mayoría, mujeres- se incorporarán 
este mes al Ayuntamiento de Sant 
Boi para realizar diferentes trabajos 
orientados principalmente a aten-
der necesidades relacionadas con la 
pandemia. Su contratación, que se 
prolongará hasta finales de año, ha 
sido posible gracias al Plan de Reac-
tivación del Empleo financiado por la 
Diputación de Barcelona.

Entre las tareas que desarrollarán 
se incluye, por ejemplo, el apoyo lo-
gístico a escuelas y clubes deportivos 
para el mantenimiento de las me-
didas vigentes frente a la Covid, así 
como para promover en el espacio 

público actitudes favorables y positi-
vas en cuanto a la salud, teniendo en 
cuenta la situación sanitaria actual. 

Otra de las funciones que se han 
priorizado dentro de este proyecto es 
el apoyo psicológico a niños y niñas, 
adolescentes y jóvenes, con especial 
atención al impacto emocional oca-
sionado por la Covid. 

También se destinará personal a ta-
reas de información relacionada con 

Sant Boi crea 
13 nuevos 
puestos de 
trabajo para 
tareas de 
apoyo frente 
a la Covid

la atención social y a conserjería en 
los centros educativos.

Nuevo empleo público
Siguiendo la línea de anteriores ac-
tuaciones, el Ayuntamiento canaliza 
las aportaciones de otras administra-
ciones para generar empleo público 
local que ayude a contrarrestar la 
gestión y los efectos de la pandemia 
en la ciudad.

El apoyo logístico en los centros educativos es uno de los trabajos a los que se dará 
continuidad con las nuevas contrataciones

Tests de antígenos gratuitos 
para jóvenes en Can Massallera
El Punt Jove Covid, con sede en Can 
Massallera, organiza una campaña 
de cribado mediante tests rápidos de 
antígenos dirigida a jóvenes de Sant 
Boi de entre 16 y 25 años. La campa-
ña, publicitada con el eslogan 'Volem 
tocar-te els nassos', se dirige exclusi-
vamente a personas de esa franja de 
edad que no presenten síntomas de 
la enfermedad. 

La realización de los tests se inicia 
el día 6 de abril y se prolongará hasta 

que se agoten las existencias. El ser-
vicio, que es gratuito, estará disponi-
ble los martes y jueves (de 19 a 21h) 
y solo se podrá acceder a él con cita 
previa. Con motivo de la conmemora-
ción del Día Mundial de la Salud, el 
9 de abril estará abierto de 17 a 21h.

Cita previa:
puntjovesalut@santboi.cat,  

tel 678 700 363 i Instagram: @
joventutsantboi i @puntjovesalutsb

La vacunación 
llega a nuevas 
franjas de edad
El proceso de vacunación continúa 
dando pasos adelante en Sant Boi. 
Al cierre de esta edición, más de 
10.000 personas habían recibido 
la primera dosis  de la vacuna  
(y 5.400, también la segunda). 
A finales de marzo se entró en 
una nueva etapa, que incluye ya 
la vacunación de las personas de 
entre 60 y 65 años (también los 
servicios esenciales de esa franja 
de edad). En ningún caso hay que 
acudir a vacunarse por iniciativa 
propia. Las personas afectadas 
reciben un SMS cuando les llega 
su turno, con indicaciones para 
poder reservar lugar, día y hora. 
Por ese motivo, es importante 
que los datos de contacto de cada 
persona, incluido el número de 
móvil,  estén actualizados en el 
portal La Meva Salut.  
Entretanto, continúa en los 
centros de asistencia primaria 
(CAP) la vacunación para mayores 
de 80 años, que está a punto de 
completarse, y de inmediato 
se iniciará en la franja de 70 a 
79 años. En este caso, hay que 
esperar una llamada para recibir 
cita previa. El Ayuntamiento 
continúa colaborando con el 
Departament de Salut para 
la gestión de este proceso, 
principalmente mediante la cesión 
de espacios municipales como 
puntos de vacunación.
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Un nuevo modelo de Servicios Sociales se 
pone en marcha en Sant Boi a partir del día 
6 de abril. Para mejorar la atención ofrecida 
a la ciudadanía y dar una respuesta adecua-
da a las situaciones generadas por la pan-
demia, el Ayuntamiento ha decidido aplicar 
una serie de cambios que ya tenía previstos 
y que ahora ha decidido adelantar.

El objetivo es priorizar el acompañamien-
to y el empoderamiento de la ciudadanía 
a lo largo de las diferentes etapas de la 
vida, situando a la persona en el centro de 
la intervención de los Servicios Sociales y 
ofreciendo un servicio de calidad, próxi-
mo y universal. Se pretende dar respues-
tas flexibles adecuadas a las necesidades 
de las personas usuarias. El foco se situará 
principalmente en los cuidados, en las rela-
ciones y en la escucha activa.

Separar la atención de los trámites
Ese modelo centrado en las personas com-
porta una reorganización de los equipos pro-
fesionales de Servicios Sociales. El principal 
cambio es la separación de las tareas que 

se realizan. Por un lado, las estrictamente 
relacionadas con la atención a personas y 
familias. Por otro, las tareas de gestión y 
tramitación de ayudas y prestaciones (ayu-
das de urgencia social, alimentos solidarios, 
pobreza energética y, en el futuro, también 
ayudas relacionadas con la vivienda).

Oficina de Suficiencia Material
Para gestionar esas ayudas sociales y sim-
plificar su proceso administrativo se crea 
una Oficina de Suficiencia Material, que 
está ubicada en Cal Ninyo y será atendi-
da por personal especializado. Esta oficina 
pionera en nuestro entorno permitirá ga-
rantizar una atención rápida y eficiente a 
quienes se encuentren en situación de vul-
nerabilidad económica.

Atención social de proximidad
La atención social no vinculada a ayudas y 
prestaciones estará exclusivamente a cargo 
de los Servicios Sociales Básicos, con sede 
en los casales de cada barrio, incluidas las 
situaciones de urgencia social (el Servei 

El Ayuntamiento crea una oficina para gestionar 
las ayudas sociales de forma rápida y eficiente

Horarios
-Servicios  
Sociales Básicos
L-V, de 9 a 14 h
L-J, de 16 a 18:30 h  
serveissocials@
santboi.cat

-Casal Cooperativa
93.640.21.08
-L'Olivera
93.652.98.45
-Can Massallera
93.654.89.50
-La Gralla
93.640.03.34

-Oficina de 
Suficiencia 
Material 
-con cita previa-
Cal Ninyo,  
c/ Major, 43, 2º piso
Tel: 93.635.12.20
suficienciamaterial 
@santboi.cat
Horario: L-V, de 10 a 14 
h / L-J, de 16 a 19 h

de Primera Acollida deja de funcionar). La 
tarea de los Servicios Sociales Básicos se 
ejercerá, por tanto, desde la proximidad e 
incluirá apoyo individual, grupal y comuni-
tario, incorporando el uso de nuevas tecno-
logías y también nuevas metodologías de 
intervención (se prevé, por ejemplo, orga-
nizar grupos informativos sobre cuestiones 
puntuales, grupos de ayuda mutua y grupos 
de trabajo sobre problemáticas concretas). 

Infancia y personas mayores
La atención de la infancia y la adolescencia 
en riesgo será uno de los objetivos priorita-
rios, juntamente con la atención a las per-
sonas mayores y las personas en situación 
de dependencia.

Este nuevo modelo permitirá dar una 
mejor respuesta a los efectos sociales, 
económicos y emocionales de la pandemia 
y constituye una apuesta firme por una 
atención próxima, amable, eficaz y eficien-
te, basada en situar en el centro de forma 
inequívoca las necesidades de los vecinos 
y las vecinas de Sant Boi n

Los Servicios 
Sociales, en 2020
12.925 personas atendidas
El 20% de esas personas no 
eran usuarias anteriormente

1,4 milions € en ayudas
200.000 € más que en 2019

Vivienda
750.000 euros (+31%)
Manutención
480.000 euros (+62%)
Botiga solidària  
900 familias al mes (+20%)

Los Servicios Sociales Básicos continúan atendiendo las necesidades sociales de las personas y las familias, desde 
la proximidad, en los diferentes barrios de Sant Boi (en la imagen, La Gralla)
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Sant Boi quiere ser, en todos los sentidos, 
una ciudad saludable y sostenible. El pro-
yecto del Parc d'Aigües de la Muntanyeta, 
cuyas obras han entrado en la recta final, 
es un reflejo modélico de esa voluntad. 

Situado en la principal área verde del en-
tono urbano, en una zona central del muni-
cipio y rodeado de equipamientos (como la 
biblioteca, un complejo deportivo y varios 
centros educativos), la puesta en marcha 
de este parque acuático, prevista para el 
próximo mes de junio, constituirá un antes 
y un después en el proceso de transforma-
ción del espacio público de Sant Boi. 

Una transformación orientada a configu-
rar un entorno más saludable y más soste-
nible, y a la que también contribuirán en los 
próximos meses de forma decisiva proyec-
tos como la reurbanización de la plaza de 

la República (junto al mercado de la Mun-
tanyeta), la conversión de la C-245 en paseo 
urbano, la rehabilitación energética de los 
edificios de Camps Blancs, la reurbaniza-
ción de las calles Sant Pere més Baix y Joan 
Martí o el 'hub' de transición energética y 
transformación ecológica de la economía 
local, con sede en Torre Figueres.

Un proyecto innovador
El Parc d'Aigües de la Muntanyeta da res-
puesta a una de las principales demandas 
de la ciudadanía: contar con un servicio de 
piscina descubierta de calidad para la épo-
ca veraniega. Y lo hace mediante unas ins-
talaciones de última generación, construi-
das de un modo realmente innovador, con 
estándards de alta calidad y sostenibilidad 
y como parte de una prueba piloto en el 

El Parc d'Aigües de la Muntanyeta, un gran paso 
adelante en la transformación de Sant Boi

Las obras del 
complejo de 
aguas, que 
abrirá sus 
puertas este 
verano,  
reflejan la 
apuesta de 
la ciudad por 
transformar su 
espacio público  
con fórmulas de 
urbanismo
innovadoras

camino hacia la 'smart city' o 'ciudad inte-
ligente', es decir, hacia el uso intensivo de 
nuevas tecnologías digitales para la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas. 

Se trata, en muchos sentidos, de un pro-
yecto singular. En primer lugar, porque se 
está llevando a cabo de manera colabora-
tiva, con la intervención de hasta 14 em-
presas que han aportado sus conocimientos 
para construir unas instalaciones acordes 
con las necesidades de las personas usua-
rias y para planificar su futuro manteni-
miento y la sostenibilidad de sus costes.

Eficiencia energética
Se ha diseñado de este modo un complejo 
de alta eficiencia energética, incorporando 
placas solares para la autogeneración de 
energía, optando por una iluminación de 
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bajo consumo, aportando soluciones no-
vedosas para el tratamiento de las aguas 
y el riego de la vegetación exterior, y redu-
ciendo el gasto de agua mediante la cons-
trucción de dos grandes depósitos (de gran 
utilidad en caso de incendio).

Además, el Parc d'Aigües de la Muntanye-
ta contará con sistemas de monitorización 
de última generación para el telecontrol y 
la telegestión de las instalaciones (la cali-
dad del agua, por ejemplo, o la humedad de 
la tierra), unos sistemas que lo convertirán 
en uno de los equipamientos más avanza-
dos del área metropolitana de Barcelona 
desde este punto de vista.

Resiliencia climática
El complejo es, asimismo, un ejemplo de 
diseño resiliente. Cuenta con tecnologías 
para medir la radiación solar o la calidad 
del aire, controlar las condiciones ambien-
tales y detectar incidencias meteorológi-
cas, además de poder ofrecer respuestas 
autónomas ante circunstancias derivadas 
del cambio climático como, por ejemplo, 
una ola de calor (tiene capacidad para regar 
todo el parque en caso de sequía).

Monitorización inteligente
Todo ello hace de este proyecto una prueba 
demostrativa a pequeña escala de los sis-
temas de monitorización inteligente que el 
Ayuntamiento tiene previsto implantar de 
manera progresiva en toda la ciudad, y que 

ya funcionan por ejemplo para la gestión 
de la recogida selectiva de residus o el sis-
tema de calefacción de los equipamientos.

Calidad del agua
Por lo que se refiere al lago del parque, que 
está siendo remodelado y no será apto para 
el baño, contará con un innovador sistema 
de depuración -también de la vegetación 
acuática- que permitirá tener en todo mo-
mento un agua transparente y de calidad, 
eludiendo la proliferación de algas y faci-
litando el mantenimiento. Este sistema se 
basa en la presencia de plantas acuáticas y 
la renovación constante del agua mediante 
impulsión de oxígeno.

Un nuevo espacio público
Por todo ello, el Parc d'Aigües de la Mun-
tanyeta será desde el próximo mes de ju-
nio, además de un ansiado espacio de ocio 
a disposición de la ciudadanía durante la 
temporada de verano, un auténtico símbo-
lo de la apuesta del Ayuntamiento por la 
transformación del espacio público de Sant 
Boi con parámetros de sostenibilidad am-
biental y salud colectiva, de calidad urbana 
y eficiencia energética, de innovación digi-
tal y control inteligente de los recursos. 

Una apuesta, no lo olvidemos, que abre 
nuevas vías de desarrollo económico en un 
contexto global que en el que se avecinan 
cambios sustanciales. Sant Boi se prepara 
para vivirlos como una oportunidad n

El Parc d'Aigües de la Muntanyeta es un 
complejo acuático para el ocio familiar 
que entrará en servicio este mismo ve-
rano al inicio de la temporada de baños. 
Integrará tres elementos en un mismo 
recinto y con acceso compartido: dos 
piscinas (la antigua, que se ha remo-
delado exclusivamente para el público 
infantil, y una completamente nueva, 
más grande, para todos los públicos) y 
el lago, donde no estará autorizado el 
baño. Alrededor del lago habra césped 
(y especies vegetales autóctonas) para 
que este entorno sirva como zona de 
descanso y para tomar el sol. Fuera del 
verano, se podrá seguir accediendo al 
lago como parte del Parc de la Muntan-
yeta, mientras que las piscinas perma-
necerán cerradas.

La Diputación de Barcelona ha apor-
tado más de la mitad del coste de las 
obras y el Ayuntamiento, el resto. El 
proyecto, diseñado en colaboración con 
el AMB, ha reforzado la calidad, el con-
fort y la seguridad del recinto. Los ac-
cesos estarán controlados digitalmente 
y se ha acondicionado una terraza. El 
parque de aguas será accesible para las 
personas con movilidad reducida.

Las obras de las piscinas ya han fina-
lizado y ahora se ultiman los trabajos 
de remodelación del lago y su entorno.

Un complejo para  
el ocio familiar

El Parc 
d'Aigües se 
abrirá al 
público el 
próximo mes 
de junio.  
Habrá control 
de acceso 
digitalizado. 
Las tarifas y las 
condiciones 
de matrícula y 
abono se darán 
a conocer más 
adelante.

Institucions i  
empreses  

col·laboradores :
Ajuntament Sant Boi

Àrea Metropolitana
Diputació

ITEC (Generalitat)
CIMNE (UPC)

Grupo Mas
Grupo Fluidra
Grupo Condal

RIDIM
Santín (jardinería)

Ona Arquitectes
Kinea Management

MSI Arquitectes
Biometric Lab

Global Omnium
9Habitat

BCN Nova
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Procés de 
participació 
sobre l'entorn de 
la Colònia Güell

El Consorci de l’entorn de la 
Colònia Güell, integrat per 
l’INCASOL i els ajuntaments de 
Santa Coloma de Cervellò i Sant 
Boi, impulsa un procés participatiu 
obert a la ciutadania per revisar i 
poder actualitzar posteriorment el 
planejament urbanístic vigent que 
afecta una sèrie d’espais ubicats 
entre els dos municipis.  
L’objectiu d’aquest procés 
participatiu és obtenir la visió 
que sobre aquests espais tenen 
les persones que els habiten i 
transiten. Escoltar les aportacions 
dels ciutadans i les ciutadanes 
i tenir en consideració les seves 
propostes és important per 
millorar i preservar uns espais de 
gran valor que sumen un total de 
80 hectàrees, tot i que només un 
7% d’aquest sòl pertany al terme 
municipal de Sant Boi.   
Inspirat per l’Agenda Urbana de 
Catalunya, el procés participatiu 
parteix de la sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica 
com a premissa per analitzar 
de manera col·lectiva les 
necessitats, oportunitats i reptes 
que plantegen uns terrenys que 
s’estenen des de la riera de Can 
Solé fins a la riera de Can Julià, 
i que inclouen també el recinte 
industrial de la Colònia Güell. 
La primera sessió del procés se 
celebrarà el proper 13 d’abril. 

www.entorncoloniaguell.cat

L'aplicació mòbil AMB Aparcament 
Metropolità ja es pot fer servir a les 
zones blaves de Sant Boi. Des de fa 
quatre anys, la ciutat ja disposava 
d'un servei de gestió d'aquestes pla-
ces d'aparcament mitjançant el te-
lèfon mòbil. Ara, amb la nova app, el 
servei és més ampli i més còmode i 
es pot utilitzar de forma unificada a 
onze municipis de l'àrea metropolita-
na de Barcelona. 

L'anterior servei continua igual-
ment en actiu, ja que és compatible 
amb el nou de l'AMB. 

L'app AMB Aparcament Metropolità 
va entrar en funcionament el passat 
mes de març gràcies a un conveni de 
col·laboració entre l'Àrea Metropo-
litana de Barcelona i l'Ajuntament, 
que actualment gestiona 600 places 
de zona blava a la ciutat mitjançant 
l'empresa municipal Claus.

Estalvi de temps i diners
La utilització d'aplicacions mòbils 
en el servei d'aparcament regulat té 

Sant Boi 
incorpora 
una nova app 
a la gestió 
de les zones 
blaves

dos grans avantatges principals: un 
estalvi de temps (per al procés de pa-
gament, no cal anar a buscar el par-
químetre, tornar al cotxe i deixar-hi 
el tíquet) i un estalvi econòmic (no hi 
ha un prepagament, sinó que es paga 
pel temps real d'estacionament).. 

L'Ajuntament i l'AMB col·laboren 
en la millora de la mobilitat urbana, 
tot apostant per un model sostenible 
que permeti reduir la contaminació i 
millorar la salut de la ciutadania. 

Nova estació de gas natural comprimit per 
facilitar l'ús d'energia més neta al transport

L'empresa municipal Claus, depenent 
de l'Ajuntament, ha posat en funcio-
nament la primera estació pública de 
gas natural comprimit (GNC) existent 
a la ciutat. Aquesta nova 'gasinera' 
forma part de l'Àrea de Serveis Can 
Calderon.

Com a combustible per al transport, 
el GNC és una alternativa més sos-
tenible que els combustibles fòssils 
convencionals, com la benzina o el 
dièsel. El gas natural comprimit emet 
un 25% menys de CO2 a l'atmosfera 
i entre un 35 i un 60% menys d'òxid 
de nitrogen, molt perjudicial per a la 
salut. A més, no allibera partícules de 
sofre i plom, que afecten les vies res-
piratòries. 

Des del punt de vista econòmic, el 
GNC representa un estalvi aproximat 
del 20% respecte al gasoil i d'un 50% 
en comparació amb la benzina.

Davant la situació d'emergència cli-
màtica i tenint en compte que el trans-
port suposa el 40% de les emissions 
del municipi, l'estació suposa un pas 
més en el compromís de l'Ajuntament 
per reduir les emissions contami-
nants, en aquest cas mitjançant l'ús 
en el transport d'energies més netes 
per contribuir a millorar la qualitat de 
l'aire i la salut de les persones.

Gràcies al GNC, la flota municipal de 
vehicles de neteja i recollida de resi-
dus estalviarà cada any 160 tones de 
CO2 i 156.000 €."

L'Àrea de Serveis de Can Calderon 
disposa d'una àmplia oferta de 
combustibles i serveis per al transport
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L'entitat Espigoladors i l'Ajuntament 
van organitzar el dia 22 de març una 
acció d'espigolament de tarongers a 
diferents carrers i places de Sant Boi. 
Amb la participació de persones vo-
luntàries, es van recollir més de 1.200 
kg de taronges que serviran per ela-
borar melmelada de taronja amarga 
per distribuir de manera solidària a la 
botiga Aliments Solidaris.

L'espigolament consisteix en la re-
collida de fruites i verdures que són 
descartades del circuit comercial per 
diferents motius. Amb aquesta tècni-
ca, l'entitat impulsora de la iniciativa 
vol contribuir a reduir les pèrdues i el 
malbaratament alimentari i a sensibi-
litzar la ciutadania sobre el valor dels 
aliments.

Als carrers de Sant Boi
L'acció duta a terme a Sant Boi es va  
localitzar durant el matí al carrer de 
Raurich, amb un grup de joves mem-
bres de la Fundació Marinao, i va con-
tinuar a la tarda amb l'espigolament 
dels tarongers de la plaça de Vin-
yets i la plaça de l'Estatut, de la mà 

d'entitats, voluntariat de medi am-
bient i de la botiga Aliments Solidaris 
i membres del Consell de Medi Am-
bient de Sant Boi.

La fruita recuperada es transfor-
marà en melmelada de taronja amar-
ga 100% natural. L'acció també contri-
buirà a generar oportunitats laborals, 
ja que l'obrador on s'elaborarà la mel-
melada integra persones en situació 

Espigolament de tarongers al carrer 
per evitar el malbaratament alimentari

de risc d'exclusió social. El producte 
final de la seva feina es lliurarà a la 
botiga Aliments Solidaris. 

Alimentació sostenible
L'espigolament fet a Sant Boi for-
mava part de la programació 
d'activitats incloses en la Capitalitat 
Mundial de l'Alimentació Sostenible 
Barcelona 2021.

L'espigolament va ser realitzat per entitats i persones voluntàries de la ciutat

Alumnes de Sant Boi replanten una zona 
cremada al parc de la muntanyeta

L'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona van organitzar a principis de 
març una plantada d'arbres a una zona 
del Parc de la Muntanyeta. L'espai va 
patir un incendi l'estiu passat que va 
cremar 1,3 hectàrees, principalment 
pins, al cantó del parc situat al carrer 
de la Riera Basté.

Per recuperar aquest espai verd 
i natural de la ciutat, alumnes de 
l'Escola Amat Verdu, centre educatiu 
molt proper a l'àrea on va tenir lloc 
l'incendi, van participar en la replan-
tació de la zona afectada. 

Sis escoles de la 
ciutat estalvien 
2.000 euros 
durant la Marató 
de l'Energia 2021
Les escoles de Sant Boi partici-
pants durant el mes de febrer 
en la VI Marató de l'Energia van 
generar un estalvi conjunt de gai-
rebé 2.000 euros. Els seus con-
sums d'electricitat, gas natural i 
aigua es van reduir globalment 
en 14.970 kWh, 36 m3 d'aigua i 
18.000 kg de CO2. 

Aquesta iniciativa té com a ob-
jectiu sensibilitzar alumnes, do-
cents i personal dels centres edu-
catius per canviar hàbits en els 
seus consums. Com és habitual, 
l'estalvi acumulat es destinarà a 
accions per combatre la pobresa 
energètica i l'emergència climàti-
ca.

Les escoles que hi han partici-
pat aquest curs són: Rafael Ca-
sanova, Barrufet, Antoni Gaudí, 
Antoni Tàpies,  Parellada i Amat 
Verdú. Tot i la situació creada per 
la Covid, ha estat un repte impor-
tant per a aquests centres, que 
han considerat els resultats com 
a molt satisfactoris i han valorat 
positivament els temes treballats 
setmanalment i el material di-
gital utilitzat en aquesta edició, 
que ha estat molt més virtual. 

Sant Boi és un dels municipis 
presents a la Marató de l'Energia 
des de la primera edició. La ciu-
tat  s'ha compromès a treballar 
per una nova cultura energètica.
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Amb motiu del 8 de març d'enguany, la ciutat ha refer-
mat la seva lluita feminista i igualitària. Activitats, la 
majoria en format digital, com la lectura del manifest, 
xerrades o la projecció del film Mary Shelley van formar 
part de la programació commemorativa del Dia Interna-
cional de les Dones. Al llarg del mes, en aquest marc, 
s'han promogut diverses campanyes reivindicatives. Han 
estat iniciatives per visibilitzar les dones anònimes o co-
negudes que han estat referent a les nostres vides, re-
conèixer els treballs de cura, realitzats majoritàriament 
per dones, i conscienciar sobre la necessitat de fomentar 
la igualtat d'oportunitats en el món digital.
                                                               igualtatsantboi.cat
                                                                       @igualtatstboi

8-M:  
Sant Boi, 
per la 
igualtat 

El 8M 
d'enguany 
es va 
centrar en 
visibilitzar 
les dones 
referents, 
les dones 
cuidadores 
i la bretxa 
digital 
per raó de 
gènere
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Coincidint amb el 8 de març, Dia Interna-
cional de les Dones, les línies d'autobús 
nocturn N13 i N14 al seu pas per Sant Boi, 
van incorporar un servei de parades inter-
mèdies a demanda. 

Aquest servei del NitBus permet que les 
persones usuàries del transport públic noc-
turn, especialment dones, noies i menors, 
puguin sol·licitar baixar en un punt inter-
medi del recorregut, fora de les parades 
delimitades. El servei permet la pesona 
acostar-se a la destinació final del seu tra-
jecte i haver de caminar molt menys temps 
per zones solitàries o poc il·luminades, 
que són espais insegurs on es poden patir 
agressions masclistes, ja siguin de violència 
física, ambiental, verbal o sexual. 

Per sol·licitar una parada intermèdia a 
demanda cal avisar el conductor o la con-
ductora i indicar-li el lloc aproximat on es 
vol baixar, sempre dins de la ruta marcada 
de la línia. L'autobús fa la parada en el lloc 
més segur i la baixada es produeix per la 
porta davantera propera a qui condueix, i 

necessàriament en trams urbans on el vehi-
cle es pugui aturar en un punt adossat de la 
vorera o sobre un pas de vianants.

A Sant Boi, les parades intermèdies es 
poden sol·licitar a les línies nocturnes N13 
i N14. En el primer cas, en el tram de la 
carretera C-245, que limita amb la zona in-
dustrial; en el segon cas, al pas per la ronda 
de Sant Ramon, a l'entorn de la Parellada 
i els barris de Casablanca i Camps Blancs.

Estudi de l'AMB 
Amb aquest nou servei, el NitBus propor-
ciona seguretat i confiança als col·lectius 
més vulnerables que utilitzen les línies 
nocturnes i d'aquesta manera facilita una 
mobilitat més segura, equitativa i inclusiva. 

Segons un estudi impulsat per l'AMB, un 
54% de les dones usuàries del transport 
públic eviten fer servir parades o estacions 
poc freqüentades. La xifra augmenta fins a 
un 60% si estan mal il·luminades o tenen 
poca visibilitat. A més, el 46% de les dones 
eviten viatjar de nit o quan es fa fosc.

Un nou servei de parades intermèdies s'ofereix des de principis de març a la C-245 i a la ronda de Sant Ramon

Les línies N13 i N14 del Nitbus, més 
segures per a dones, noies i menors

Els clubs esportius 
preparen  un 
protocol contra 
l'assetjament 
sexual
Setze clubs esportius de la ciutat 
elaboren actualment un protocol contra 
l'assetjament sexual i per raó de sexe. 
Les entitats esportives han participat 
durant el mes de març en una acció 
formativa i de sensibilització sobre  les 
violències sexuals en el món de l'esport. 
La formació els ha permès iniciar la 
redacció dels protocols respectius, 
que es donaran a conèixer i s'aplicaran 
internament a partir del segon trimestre 
d'enguany.

Des de 2020, l'Ajuntament inclou 
als convenis de col·laboració amb 
les entitats esportives una clàusula 
destinada a prevenir, detectar i abordar 
les violències sexuals en l'àmbit de 
l'esport. Mitjançant la clàusula, cada 
club es compromet a elaborar i aplicar 
un protocol intern "per assolir un entorn 
esportiu més segur i saludable" i "lliure 
de violències masclistes i lgtbifòbiques".

Personal dels equips tècnics i directius 
de les setze entitats de Sant Boi, de 
dotze disciplines esportives diferents, 
han participat en el curs virtual sobre 
aquesta temàtica que s'ha celebrat 
al març. La primera part tenia una 
intenció sensibilitzadora, i la segona 
proporcionava eines per a l'elaboració 
dels protocols interns. Cada club 
comptarà amb una persona delegada de 
protecció, que actuarà com a referent 
per a l'aplicació del protocol.

Les noves 
parades a 
demanda 
en zones 
intermèdies 
permeten que les 
persones usuàries 
hagin de caminar 
menys a les 
fosques per zones 
solitàries o poc 
il·luminades
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El districte Centre ompleix d'art els 
carrers i places del nucli històric  
Continuen endavant les instal·lacions artís-
tiques en el marc de Barri Antic Art Urbà 
(BAAU), un projecte per embellir el nucli 
històric de Sant Boi fent servir l'art i la cul-
tura com a elements transformadors comu-
nitaris. La iniciativa es duu a terme amb les 
creacions i dissenys de diferents artistes 
que viuen en aquesta zona de la ciutat. 

Dues noves intervencions
Recentment s'han acabat dues noves 
instal·lacions: Mar de poesia, una interven-
ció amb elements aeris penjats al passatge 
de l'Ateneu Santboià a càrrec de l'artista 

Niem Boots, i Nena mirall, al carrer del Ge-
neral O'Donnell, un diàleg simbòlic entre 
l'escultura La Nena i un objecte a càrrec 
d'Estudi 1859 (Raquel Martínez, Mingo Font 
i Natàlia Vazquez). En el projecte BAAU par-
ticipen també Iván Bravo, Laura del Valle, 
Rosa Satoca, La Gàl·lia (Mónica Díaz i Mò-
nica Ballesteros), Carol Jáuregui i Iván Cas-
tro. La iniciativa és  fruit dels pressupostos 
participatius. Durant el procés d'elaboració 
el veïnat va poder expressar quins eren els 
seus records del barri i com se l'imaginava 
d'aquí a cent anys. La informació va inspirar 
els artistes a realitzar les seves obres.

El Museu de Sant Boi fa una 
crida per recordar Can Dubler
L'Ajuntament prepara l'exposició Can Du-
bler: memòries de seda i texton, al voltant 
de Manufacturas Españolas Dubler, una fà-
brica que va ser un gran motor de la vida 
econòmica i social de la ciutat durant més 
de 50 anys. Per recollir material (fotogra-
fies, vídeos, llibres...) i testimonis el Museu 
es posarà en contacte amb santboians i  
santboianes que vulguin col·laborar (han 
d'enviar un e-mail a dubler.textil@gmail.
com), bé perquè hi van treballar o perquè 
els uneix algun tipus de relació amb aquest 
espai emblemàtic, ja desaparegut, que es-
tava al costat del barri de Casablanca.

La Dubler o les sedes
L’any 1917 l’industrial suís Cèsar Dubler 
Humbel es va fixar en uns terrenys situats 
en el km 9 de la carretera de Santa Creu de 
Calafell, a la banda sud del nostre terme 
municipal, per instal·lar-hi la seva indús-
tria tèxtil. Fins a aquell moment, aquests 
terrenys i els del voltant estaven dedicats a 
l’agricultura. El complex industrial va iniciar 
la seva activitat l’any 1919 en les diverses 
seccions: teles engomades, tints i torçals 
de seda i raió. L'empresa (popularment co-
neguda com a Can Dubler o les sedes) va 
acollir, al llarg de la seva història, unes 

5.500 persones, majoritàriament dones de 
Sant Boi, encara que també hi va treballar 
gent de Gavà i altres localitats properes. 

La investigació del Museu de Sant Boi 
ha permès recuperar i digitalitzar fitxes de 
personal, guardar calaixos dels treballadors 
i les treballadores, restaurar el rellotge de 
marcatge i recollir un conjunt d’elements 
del laboratori. Encara que l'empresa es va 
dedicar fonamentalment al sector tèxtil, 
durant el temps de la guerra civil s'hi va 
fabricar "texton", un producte alimentari 
similar als cubs de sopa deshidratada que 
trobem actualment al mercat. 

Dubler va fer fallida l'any 1972, tot i que 
durant uns anys va treballar amb la nova 
marca Cooperativa Tèxtil Santboiana.

En paral·lel, sorgia Casablanca
Els inicis del barri de Casablanca s'associen 
a la fàbrica. La zona va centrar ben aviat 
la mirada de propietaris de terres que van 
promoure estendre el nucli urbà de Sant 
Boi cap al límit amb Viladecans. Va ser 
Pascual Montserrat qui, l’any 1924, va de-
manar permís per urbanitzar una finca a la 
zona del Fonollar. Tot i que la urbanització 
projectada no es va acabar, la primera casa 
construïda es va anomenar “Casa Blanca”. 

nom que va prendre posteriorment el barri. 
    

Explica'ns la teva història: dubler.textil@gmail.com
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El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de 
Sant Boi ha rebut, per segon any con-
secutiu, el premi Benchmarking  CSC/
ARQ com a millor hospital general 
de referència de Catalunya. Els guar-
dons, atorgats pel Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i la consultora 
Benchmarking Sanitari 3.0, reconei-
xen el rendiment i la qualitat a hos-
pitals catalans bàsics, de referència i  
d'alta tecnologia.

Durant l'acte de lliurament, que va 
tenir lloc el passat 10 de març en for-
mat telemàtic durant el decurs de la 
V Jornada Benchmarking CSC/ARQ, el 
director general de la institució sani-
tària, Enric Mangas, va destacar que 
el premi "valora la implicació de tots 

els professionals sanitaris del centre 
i la importància que tenen els equips 
de direcció a l'hora de dotar-los 
d'eines per realitzar la tasca diària".

 
Compromís amb la qualitat 
Aquest nou reconeixement al Parc 
Sanitari se suma a una trajectòria 
compromesa amb la millora contínua 
de la qualitat i l'eficàcia dels serveis 
assistencials. El guardó posa l'èmfasi 

El Parc 
Sanitari de 
Sant Boi, 
un referent 
de salut a 
Catalunya

en un model de gestió que se centra 
en les persones i prioritza un model 
de treball transparent i de qualitat. 

El passat mes de desembre, el cen-
tre hospitalari de Sant Boi va tornar 
a ser mereixedor d'altres dos reco-
neixements a la Millor Gestió Hospi-
talària Global i a l'Àrea Clínica de la 
Dona, en el marc dels guardons Hos-
pital Top 20 organitzats per la con-
sultora IQVIA.

L'Observatori de les Dones premia 
alumnes del col·legi Sant Josep
Amb el vídeo titulat Stop sexisme a 
les xarxes socials les alumnes de 4t 
d'ESO del col·legi Sant Josep de Sant 
Boi Gisela Mészáros, Maite García, 
Paula Ruíz i María Bastarós han es-
tat les guanyadores del guardó en la 
categoria de 14 a 16 anys d'edat en 
la 12a edició dels premis Reimagina't, 
vídeos lliures de sexisme, un certa-
men adreçat als centres educatius 
que organitza l'Observatori de les 
Dones en els Mitjans de Comunicació. 

Per trencar el binarisme
El jurat dels premis ha destacat "la 
manera molt encertada de represen-
tar el binarisme i com trencar-lo". El 
treball fet per les alumnes ha volgut 
oferir una mirada crítica de la publici-
tat que rebem diàriament a través de 
les xarxes socials, reflexionar sobre 
què s'espera de les nenes i les dones 
i reivindicar la necessitat de canviar 
aquesta realitat a favor d'una societat 
més igualitària.

Una nova ordenança 
consolida mesures 
alternatives a la sanció 
El Ple de març va aprovar una 
nova ordenança que aposta 
per l'aplicació de mesures 
alternatives a la sanció, de 
caràcter restauratiu, en el cas 
que hi hagi un incompliment de la 
normativa municipal relacionada, 
principalment, amb la bona 
convivència. Sant Boi ja oferia 
mesures d'aquest tipus. La nova 
ordenança les millora i consolida. 
L'Ajuntament també ha aprovat 
un nou reglament regulador del 
Servei de Mediació i Restauració 
Comunitària que diversifica els 
instruments, tant presencialment 
com de manera virtual, per a 
la resolució dels conflictes i la 
millora de la convivència.

L'Ajuntament  i la Fundació 
Agbar, amb les persones 
refugiades 

L'Ajuntament i la Fundació Agbar 
col·laboraran novament per 
acollir i acompanyar persones 
refugiades a Sant Boi. El conveni 
aporta un ajut de 33.500 euros 
per al projecte "Enfortiment del 
sistema d'acollida a persones 
refugiades a la ciutat. Sant Boi, 
ciutat refugi 2021", que forma 
part del Pla municipal d'acollida. 
La iniciativa consolida un projecte 
d'atenció integral i gestionat per  
la  Comissió Catalana d'Ajuda al 
Refugiat i es complementa amb 
una estratègia d'educació per a la 
solidaritat, amb la dinamització 
del grup de voluntariat local i 
una labor de sensibilització als 
centres educatius de la ciutat.
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Som el partit polític degà a Catalunya i hem 
arribat fins aquí havent superat exilis i repres-
sió, una guerra civil i les transformacions del 
darrer segle.

Un partit reflex de la societat que represen-
ta i conscient de les seves necessitats. Amb 
l’ambició d’assolir els màxims nivells de justícia 
social, transparència i democràcia defensant 
valors inequívocament republicans. Dones i 
homes amb compromís, actives, sense defugir 
el realisme quotidià del moment i amb la vo-
luntat d'assolir una República Catalana lliure.

90 anys nets de corrupció, amb projectes 
de futur i implicació diària. A Sant Boi treba-
llant des de la II República i, en aquests darrers 
anys, fent oposició  a l'Ajuntament i,  fins i tot, 
participant del govern municipal la legislatura 
2007-11 on vam fer realitat, entre d'altres,  l'ac-
cés al riu,  la creació de l’anell verd o la recupe-
ració dels cinemes i dels terrenys de l'Ateneu 
Santboià.

Donant veu als nostres veïns i veïnes i inci-
dint en l'aplicació de la nostra visió de ciutat 
progressista, participativa, feminista i ecolo-
gista. Defensant el nostre model urbanístic 
contrari al del govern municipal, protegint el 
nostre parc agrari i medi natural, vetllant  per 
la rehabilitació del nucli antic i recuperació de 
l'espai de la caserna i donant suport o impul-
sant tot allò que garanteixi el benestar de la 
ciutadania.

Molt fet i molt per fer. I no pararem fins a fer-
ho tot possible. Des de l’honestedat, el rigor i 
el compromís diari.

N ERC fa 90 anys

Vivimos tiempos convulsos, que empezaron 
en Cataluña con la división entre separatistas y 
constitucionalistas. La presidencia de Pedro Sán-
chez llevó a los separatistas a tener su espacio 
de influencia cerca de Moncloa y ello dio origen 
a la aparición de los extremos de Podemos y 
Vox, unos para sumarse a separatistas y extre-
mar más al PSOE y otros para alejar al PP de la 
moderación, que ha acabado fortaleciendo el eje 
comunista-separatista. Basta con ver la previa 
a las elecciones autonómicas en Madrid como 
muestra de todo ello.

El futuro se divisa igual si insistimos en arras-
trar a los grandes partidos hacia posiciones 
maximalistas, con Sánchez alimentando a VOX 
para debilitar al PP y al propio PP obsesionándo-
se con aniquilar a Ciudadanos. Para ello los po-
pulares no reparan en volver sobre sus pasos y 
desterrar formas de la vieja política, comprando 
voluntades y señalando al denunciante de sus 
corruptelas en las instituciones, como estas últi-
mas semanas en Murcia. 

Ciudadanos tuvo la confianza de millones de 
españoles convencidos de ese espacio central de 
progreso, de fortalecimiento de las familias y la 
economía y de defensa de una España moderna, 
con visión europea y hambrienta de liderazgo. 
Cierto es que no supimos explicar bien la nega-
tiva a Sánchez, aunque siempre fuera la negati-
va de Sánchez, pero desde el liderazgo de Inés 
Arrimadas hemos definido nuestro espacio, el 
centro moderado y liberal, abierto al diálogo y 
el consenso, el único camino para abandonar los 
extremos y acabar con la corrupción.

N El regreso al centro

D

Salut González
regidora

N Pandèmia; cansats, agraïts  
i ara esperançats

 esprés de més d’un any de pandèmia, can-
sats de restriccions, mesures, limitacions; 
agraïts eternament als professionals sanitaris; 
ara, ja per fi, toca estar esperançats: amb la va-
cunació esperem  poder recuperar les nostres 
vides, perquè tornin a ser realment nostres. 

Des de l’Ajuntament hem tingut sempre molt 
clar que la gestió d’aquesta pandèmia es difícil 
i complexa, i que només des de la col·laboració 
i el treball conjunt de les administracions po-
dem incidir perquè els seus efectes no siguin 
devastadors sobre les persones, sobre el siste-
ma sanitari, econòmic i social. 

Ara, com a administració que creiem que la 
prioritat està en la salut, estem col·laborant 
amb el CatSalut i amb l’ICS per fer més pròxi-
ma, fàcil, còmoda, segura i ràpida la vacunació. 
Les agents de salut contractades continuen  re-
cordant les mesures a la ciutadania i al teixit de 
la ciutat i gestionant els accessos als ABS i als 
dispositius de PCR i vacunació. 

A més del punt de PCR a contactes a l’Olivera, 
hem adequat el poliesportiu d'aquest equipa-
ment per fer vacunacions massives quan sigui 
necessari. I avançant-nos, tenim preparats més 
espais posats a disposició dels serveis sanitaris 
de la ciutat, per quan s'iniciïn les vacunacions 
poblacionals en proximitat. 

Perquè ara sí, ara toca donar les gràcies a la 
ciutadania que s’està vacunant i agrair la pa-
ciència dels que esperen el seu torn. Perquè 
ara sí, podrem plegats vèncer la pandèmia, 
perquè l’esperança és la vacunació.

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

facebook.com/esquerra.santboi

Jordi Vilar
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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Des de fa algunes setmanes, des de l'Ajunta-
ment tenim obert el període per presentar 
les sol·licituds de les subvencions a entitats 
de la nostra ciutat. Aquest és un instrument 
municipal per facilitar la gran feina que mol-
tes entitats fan, una feina que enforteix els 
lligams, ens cohesiona i ens fa avançar com 
a ciutat.

Durant aquest últim any les entitats han pa-
tit molt, però davant l'adversitat han tingut 
una gran capacitat d'adaptació per mantenir 
viu el seu servei. I des de l'Ajuntament sempre 
hem tingut clar la importància que té la seva 
contribució en la consecució d'una necessària 
sortida a la crisi. Per això, també hem treba-
llat per adequar-nos a les noves circumstànci-
es i garantir així que els recursos necessaris 
continuïn a la seva disposició amb la voluntat 
de donar suport al teixit associatiu.

Com cada any, són molts els àmbits on recau 
aquest suport municipal: Medi Ambient, Sa-
lut Comunitària, Joventut, Igualtat de Gène-
re, Serveis Socials, Cultura, Esports, Famílies 
d'Alumnes, Cooperació, Diversitat Funcional, 
Associacions Veïnals, Infància i Adolescència 
i LGTBI+. Un ventall molt ampli que demostra 
la riquesa i vitalitat del nostre ecosistema as-
sociatiu.

Esperem que la situació sanitària vagi mi-
llorant en els pròxims mesos i permeti que 
totes les entitats vagin estenent la seva acció 
amb tota normalitat. Mentrestant, seguirem 
caminant plegades, superant les dificultats, i 
treballant amb les mateixes ganes i il·lusió per 
la nostra ciutat i per la seva gent.

N El paper clau 
de l'associacionisme

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

Daniel Martínez
regidor

E l ple del mes de març, el nostre Grup munici-
pal presentava una moció per municipalitzar el 
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) i per dema-
nar que s’estudiés la viabilitat pel canvi de gestió 
d’altres serveis externalitzats de l’Ajuntament de 
Sant Boi. I perquè ho fèiem? Perquè l’externalit-
zació de serveis públics essencials ha dut la preca-
rització de les treballadores, mala gestió, manca 
de control públic i de transparència. Aquest mo-
del només ha beneficiat les empreses concessio-
nàries, les quals reben molt més del que costa la 
provisió del servei. En el cas del SAD, les empre-
ses reben, de mitjana, tres cops per la provisió del 
servei del que guanyen les treballadores d'aquest. 
Per tant, si les treballadores tenen un salari de 6€/
hora, l’administració en paga 18€. Perquè el marc 
legal garanteix la possibilitat de municipalitzar 
serveis públics, sobretot si es tracta de serveis es-
sencials. Perquè les experiències de municipalit-
zacions en el nostre entorn dibuixen un escenari 
on es millora en l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat 
en la provisió del servei i on es garanteixen unes 
condicions laborals dignes pels treballadors i tre-
balladores d’aquests serveis. Per tot això vam 
demanar que es canviés el model de gestió del 
SAD i es gestionés directament pel propi ajunta-
ment, perquè eliminant intermediaris, estalviem i 
podem oferir millors salaris i condicions laborals 
a les treballadores que sostenen aquest tipus de 
serveis, sobretot pel que fa a serveis estructurals 
que s’hauran de proveir sempre. La nostra moció 
no va sortir endavant perquè el PSC i Ciutadans 
van votar en contra. Ambdós aposten per l’exter-
nalització dels serveis públics, per la col·labora-
ció publicoprivada que beneficia als de sempre i 
perjudica la classe treballadora i les usuàries dels 
serveis públics. 

N La municipalització 
de l'atenció domiciliària

Xavier Alejandre
regidor

info@podemsantboi.info | facebook.com/podemsantboi, instagram: @
podemsantboi i twitter: @podemstboi | podemsantboi.info | 

eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi, 
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

   l exministro Illa ganó en el S. Boi de los 42 
años PSC, no fue suficiente, ni aquí ni en el res-
to. Propone serio su alternativa, sin apoyos, 
con acento catalán y ahí está el detalle, sus pa-
dres eran obreros católicos del textil, de los que 
iban a la fábrica en  bicicleta y fiambrera con los 
procedentes del Sur. Ahí es nada, un socialista 
de origen popular, universitario y bregado en el 
Ayto. de la Roca. Tal vez algún paralelismo con 
mi profesor Lluch de origen modesto y gran 
trayectoria: se la deseo. 
   He padecido sí, la disipación del efecto de Inés 
Arrimadas ¿ocurrirá lo mismo con Salvador Illa? 
Hará honor a su apellido y se quedará aislado, 
sin temple para el previsible desgaste de próxi-
mas incidencias y violencias.
   Lo cierto que S. Boi una isla socialista, con vo-
tantes fieles a sus raíces; tiene un imán cultural 
local, que no recoge sus deseos, años ha, el sr. 
Vila entregó la llave de los resortes de nuestro 
modesto sector cultural, a los que quieren otro 
mapa: Museos, archivo, Radio, Premios, sub-
venciones y patrocinios. La prueba, el ninguneo 
a Kiko Amat nuestro mejor escritor en español.
   En éstas, el creciente factor latino aumenta 
entre nosotros; pero seguimos sin facilitarles 
las pruebas CCSE para conseguir la nacionali-
dad.
   Con sus grupos y sin las primas generosas 
que se les dan a los africanos; sus templos y  el 
béisbol son su núcleo y referencia orientadora. 
Pertenecen ellos a un grupo lingüístico de 500 
M de hablantes. La Cultura puente sí, la isla cul-
tural no.

N Illa, isla

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

E
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Fins al 20 d'abril està obert el termini perquè 
entitats de Sant Boi vinculades a medi 
ambient, salut comunitària, joventut, igualtat, 
serveis socialos, cultura, esports, famílies 
d'alumnat, diversitat funcional, associacions 
veïnals infància i adolescància i LGTBI+ puguin 
demanar subvenció per a les activitats que 
realitzaran durant 2021  
Informació: bit.ly/subvencionsentitats21
 

El més demanat de les TIC  
Atenent els resultats 
l'enquesta per saber la 
formació que volen les 
persones interessades, torna 
la programació gratuïta 
Apropa't en línia, amb els 
temes més demanats sobre 
tecnologia de la informació i 
la comunicació. 
Informació i inscripció: santboi.cat/apropat
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La Covid i el món cultural  
L'Ajuntament posa en marxa una enquesta 
adreçada al sector cultural local per conèixer 
com els afecta econòmicament la situació 
sanitària generada per la pandèmia. L'estudi 
forma part del Pla de xoc municipal i és 
finançat per la Diputació de Barcelona. 
Formulari: santboi.cat/estudicultura. Termini 
de l'enquesta: del 6 d'abril al 6 de maig
 
Compres segures a Internet 
Com podem comprar amb seguretat i evitar 
fraus? Quins són els drets de les persones 
consumidores en el comerç electrònic? El 
Servei Públic de Consum de l'Ajuntament 
facilita eines i informació per evitar i sortir 
al pas dels riscos a les compres que es fan a 
webs i plataformes virtuals. 
Per demanar cita prèvia: telèfons 93 6548223 
i 93 6351212
 
Cursos on line per a joves 
Cursos on line gratuïts per a persones joves 
sobre tècniques, recursos i competències per 
a la vida professional: 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: juventutsantboi.cat. 
Gratuïts amb el Carnet Jove

Preinscripció als casals d'estiu municipals 2021. Del 6 al 13 d'abril estarà oberta la preinscripció 
als casals d'estiu municipals d'enguany per a nens i nenes de P3 a 6è de Primària i ESO. Els casals es desenvoluparan per 
quinzenes al llarg dels mesos de juliol i agost. Un cop rebuts els formularis de preinscripció, es farà un sorteig entre les 
persones aspirants.
Per fer la inscripció: santboi.cat 
Més informació: OMAP, telèfon 93 6548223 i 93 6351212

L'Ajuntament obre una línia d'ajuts 
per a l'inici d'activitats empresarials.                    
Es poden demanar fins a 2.000 euros.
A qui beneficia: persones hagin iniciat una 
nova activitat (d'1 de gener de 2020 a 31 
de maig de 2021), persones empadronades 
a Sant Boi o empreses domiciliades al 
municipi i persones que no hagin estat 
d'alta en el RETA els sis mesos anteriors.
Termini i informació: fins al 31 de maig,  
a santboi.cat/oae 

 

Formació en neteja hospitalària
En el marc del projecte Treball als barris, 
a abril i maig tindrà lloc un curs  de 
formació en neteja hospitalària adreçat 
preferentment a dones del barri de 
Casablanca inscrites al SOC. Activitat 
subvencionada per aquest organisme. 
Possibilitat de pràctiques laborals.             
Informació: ocupacioiempresa.santboi.
cat

Tauler 

Edició Ajuntament de Sant Boi
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Redacció V. Aparicio i M. Sas 
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Cost mensual d'impressió 4.940 €  
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16  
o santboi.cat/tescoltem

Abril 2021

viure
Sant Boi



Viure Sant Boi
N Abril 21

23

Abril'21

 
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 derivades la Covid-19.                                                                 
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
 
Tallers TIC del Cibergran 
Tallers gratuïts sobre tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) per a persones 
a partir de 60 anys en el marc del Cibergran. 
En aquesta ocasió, s'han programat dos tallers 
(bàsic i avançat) per aprendre a comunicar-
se i fer tràmits on line des del telèfon 
mòbil i la tauleta. 
Horaris: De 17 a 18.30 h. Dimarts i dijous 
(nivell bàsic) i dilluns i dimecres (nivell 
avançat). Inscripció: del 6 al 13 d'abril, a 
cibergranstboi@gmail.com o al telèfon 
682 910 195 (de 8 a 15 h)                                                                                                  

Portes obertes a les escoles bressol  Comencen les 
portes obertes per a la preinscripció a les escoles bressol municipals. 
La Marta, La Mercè i La Susa (cita prèvia, a partir del dia 12) i a les llars 
d'infants de la Generalitat Bambi i Immaculada (cita prèvia, des del dia 6).
Informació: santboi.cat, sbciutateducadora.cat i Oficina Municipal 
d'Escolarització (OME, tel. 93 6529840, de dl. a dv., de 9 a 20 h)

 
 
 
Ajuts municipals per als 
rebuts de l'IBI 
Fins al 9 d'abril es poden demanar els 
ajuts per al pagament de l'impost sobre 
Béns Immobles (IBI) adreçats a persones 
de la ciutat amb capacitat econòmica 
limitada. L'import dels ajuts pot ser del 
50%, el 75% o el 100% de l'import total 
del rebut de l'IBI de 2021, depenent dels 
ingressos de cada unitat de convivència. 
En el moment de presentar la petició, les 
persones sol·licitants podran triar entre 
demanar que s'aturi ara el cobrament 
de la quota de 2021 o no fer-ho. Aquest 
fet comportarà una manera diferent de 
rebre l'ajut en cas que sigui concedit. 
Les persones que ja hagin abonat l'IBI 
rebran una transferència bancària. El 
Pressupost Municipal destina a aquesta 
finalitat una partida de 60.000 euros. La 
convocatòria dels ajuts, coneguts com 
a IBI social, s'inscriu en les polítiques 
de l'Ajuntament per garantir elm dret 
a l'habitatge i lluitar contra l'exclusió 
residencial. 
Més Informació: www.santboi.cat/
tramits i Oficina Local de l'Habitatge  
(olhsantboi@santboi. cat i  
93 635 12 23,  de 9.30 a 14 h). 
 
Ajuts al lloguer per a la  
gent gran 
La Generalitat ha obert una nova 
convocatòria perquè les persones 
majors de 65 anys puguin demanar 
subvenció per pagar el lloguer de 
l'habitatge en què viuen.  
Hi ha temps per fer la tramitació fins al 
30 d'abril.  
Per presentar les sol·licituds:  
www.bit.ly/ajutslloguergentgran 
o, presencialment, a l'OMAP de 
l'Ajuntament (cal demanar cita prèvia al 
telèfon 93 654 82 23, abans del 20 d'abril.

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

Oficina Municipal d'Escolarització
Sol·licitar cita prèvia:
L'Olivera, de dl. a dv., de 9 a 20 h, i al 93 652 98 40

Serveis Socials
Consultes online: serveissocials@santboi.cat

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 i 092

Mossos d'Esquadra: 93 567 58 45

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

Neteja viària i recollida de residus
Telèfon Net: 900 108 830
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
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em va donar uns elements culturals (rock'n'roll, 
còmic, pop, etc.) que m'acompanyen i això es 
reflecteix a les meves novel·les. ”

A Revancha, "Cesar" és un exjugador de rugbi 
que venja víctimes de situacions terribles i             
"Amador" és membre d'un grup ultra del "Barça". 
Què és primer,  els personatges o la història? 
“Una novel·la ha de parlar amb personatges i 
acció, no sobre personatges i acció, no pot estar 
feta d'emocions intenses o reflexió psicològica: 
la trama ha d'estar ancorada en allò concret. 
L'escriptura de narrativa no va d'explicar, sino de 
mostrar. El significat ha d'estar dins de la història, 
no li pots inocular artificialment. Un cop els 
personatges de Revancha es movien, va sortir la 
venjança. Però aquest no és el tema principal: és 
la trama.”  

En aquest temps de pandèmia, el món cultural, 
en general, no viu el seu millor moment.  
“Sí, ha estat un any difícil per a molts sectors 
culturals, però per a la literatura no ha estat 
catastròfic com per al teatre i el cinema. Potser 
el confinament ha ajudat a recuperar l'hàbit de la 
lectura. Tandebó és quedi, però no tinc respostes 
sobre què passarà quan tot això hagi passat.”

“De fet és la ciutat on trobo el material per escriure 
d'allò que m'interessa. Per a mi, la percepció que 
tinc del Sant Boi de la meva adolescència és la 
d'un espai on estava tot per fer. La sensació era 
la de viure en un món en creixement, en transició, 
en una societat amb moltes dificultats i una vida 
quotidiana difícil, tremendament masclista i 
violenta. Però, encara que recordo aquell temps 
com una època crucial que m'agrada molt explicar, 
defujo de la nostàlgia. Crec que és un sentiment 
paralitzant que no deixa tirar endavant.  Sant Boi 

Com vas decidir-te per explicar històries a través 
de la literatura? 
“Em vaig criar en un ambient oral, amb històries 
que escoltava de coses que m'explicaven. Escriure 
em va permetre posar en paraules el meu món, tot 
el que m'oferia l'ambient que m'envoltava. Els meus 
relats han estat influïts per històries quotidianes 
que m'han acompanyat sempre. Són coses que 
formen part  d'una cultura de classe obrera, amb la 
qual m'identifico, que m'ha portat fins on sóc ara. 
Vinc de la gent que no vam acabar el batxillerat, 
amb feines manuals i poc especialitzades, però 
amb una visió clara del que volia. Quasi tots els 
escriptors que m'agraden tenen raons de classe 
i l'alienació social com a referents. Tècnicament, 
vaig aprendre a escriure llegint molt.”

T'interessen les històries dures, de personatges 
extrems, amb personalitat i que mostren sense 
embuts el món hostil on viuen.
“Els meus personatges no encaixen socialment, de 
vegades ni tan sols troben dins de la seva "pandilla". 
M'interessa parlar-ne perquè em serveixen per 
explicar històries de gent i llocs on la violència forma 
part de la vida. No és que escrigui sobre violència, 
vull és explicar coses que passen en un entorn 
violent. Tampoc vull ser realista en un sentit estricte, 
crec que com a autor he de mostrar la realitat a 
través de la mirada dels meus personatges.”

Sant Boi està ben present a les teves novel·les, 
de manera més o menys explícita. 

N “Les meves influències 
són  percepcions d'un 
món en transició on 
estava tot per fer ”

N “Potser la pandèmia 
ha fet recuperar  
a molta gent l'hàbit 
de la lectura”

KIKO AMAT (Sant Boi, 1971) té 50 anys. Ha tingut molts oficis per guanyar-se la vida abans de fer 
allò que realment li agrada. El dia que me vaya no se lo diré a nadie, Rompepistas, Antes del huracán i 
Revancha, la seva darrera novel·la, en són exemples. Escriu amb la marca de la cultura obrera en què 
va créixer i que l'acompanya a la vida.  Al canell esquerre porta tatuat el nom de la ciutat on va néixer.      

“Sant Boi 
és la meva 
adolescència, 
època crucial 
per a mi”
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