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“La clientela está cambiando:

“Menjar sa ens fa sentir millor.

en vez de simplemente alimentarse,
quiere disfrutar de la comida. En Sant
Boi, la gente empieza a quedarse aquí
porque ya tiene
opciones para
elegir. Cocinar
con productos de
proximidad es una
obligación, teniendo
tan cerca el Parc
Agrari; nosotros
compramos
la verdura, la
carne y el vino a
empresas familiares como la nuestra.
Aplicamos nuevas técnicas a la cocina
tradicional.” Alberto Alguacil,
restaurant El Pou de la Beleta

El nostre establiment neix d’aquesta
idea: volem apropar a la gent els
beneficis de l’alimentació saludable.
Ara hi ha un boom
del menjar ‘healthy’,
però estem
convençudes que
no és només una
moda. Treballem
directament amb
producte natural, tal
com la terra ens el
dona, sense additius
ni conservants.
Producte fresc, de proximitat i
de temporada.” Estela Potas,
Restaurant SomBò

“La clave es trabajar mucho,

que antes y es más exigente porque
tiene más cultura gastronómica. Por lo
tanto, el esfuerzo
del hostelero
ha de ser mayor
para que se vaya
satisfecho y repita.
Desde hace un año
o un poco más,
estamos volviendo
poco a poco a
la normalidad,
aunque de manera
aún muy irregular; nos resulta difícil
hacer previsiones.” Paco García,
restaurant Art Ibèric

ser un negocio familiar y ofrecer un
menú barato. Nos
va bien, por suerte.
Llevamos 30 años
aquí y hacemos
comida casera
de toda la vida.
Vienen familias
del barrio, sobre
todo, gente del
hospital y también
de otros sitios. A la
gente le gusta salir, pero no siempre
hay ‘solvencia’, como digo yo. Antes
la faena era más estable, ahora tiene
más picos.” Antonia Martín Puerta,
Restaurant Malatesta

“La comida preparada está tirando

cada vez más. Cuando
empezamos, hace 24
años, el 80% de lo que
salía era pollo a l’ast
y el resto, otros tipos
de comida preparada.
Ahora es casi al revés.
Ofrecemos muchos
platos distintos a
los de la rostisseria
de toda la vida. Nos
viene también gente mayor, pero sobre
todo parejas jóvenes.” Marcos Rico,
Menjars per emportar Rico Rico

“El cliente valora más la calidad

“Hacer algo diferente para el
menú de mediodía del polígono es
nuestro objetivo desde que abrimos.
Estamos junto a la
zona industrial; no
hay por qué comer
siempre lo mismo,
con congelados y
fritos. Se puede
servir comida
saludable y de casa,
pero mimando el
producto. Los fines
de semana hacemos
tapas tradicionales con influencia
americana.” Estefanía Moreno,
restaurant De Tapas
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“Como bar de mercado, ofrecemos

bocadillos de productos que se venden
aquí mismo. A menudo los preparamos
con lo que la gente acaba de comprar
en las paradas.
Desde las obras
de remodelación,
la afluencia global
al mercado ha
aumentado, hay
más ambiente.
Cuando salgo con los
amigos a cenar, nos
quedamos en Sant
Boi. La verdad es que
ahora hay lugares con una gastronomía
espectacular.” Iván Benages, Bar del
Mercat de la Muntanyeta

“Los platos antiguos de la yaya

es lo que viene a comer aquí la gente.
Comida muy sabrosa, hecha con cariño
y personalizada.
Yo soy la cocinera.
Lluís, el propietario,
es muy conocido en
el pueblo y yo, con
los años, también.
Llevamos 23 años
aquí. Esto como una
casa o una familia. El
cliente con los años
se ha vuelto más
caprichoso, porque hay confianza. No
es alguien de paso, sino que viene aquí
expresamente.” Remedios Peñalver,
Restaurant Can Lluís

“Les nostres senyes d’identitat

com a pastisseria són qualitat, innovació
i elaboració pròpia.
A Sant Boi, el sector
de la restauració
està en un bon
moment. Tenim una
associació que ha
trencat els mites de la
competència i, entre
tots, treballem per
un mateix projecte.
Però cal que ens
ho creiem: tenim una oferta tan bona o
millor que la d’una gran ciutat.” José
Antonio Rubio, Les Delícies d’en Joel

La clientela es
cada vez más
exigente y reclama
calidad, innovación
y producto fresco

La gastronomía de Sant Boi está de moda

La restauración local apuesta por la alimentación saludable y el producto de proximidad
El sector de la restauración vive un momento de gran efervescencia y crecimiento en Sant Boi. El título de Cuiner de l’Any
2017 conseguido por el chef local Albert
Mendiola es la punta del iceberg de un
fenómeno que viene observándose desde
hace algún tiempo en la ciudad.
Profesionales de alto nivel con experiencia en los mejores fogones -incluso en
el extranjero- han decidido establecerse
en Sant Boi o regresar para abrir aquí sus
propios establecimientos. Un buen número
de restaurantes, locales de tapas, tiendas
de comida para llevar, pastelerías y hornos
han dado un paso adelante apostando por
la calidad y por un concepto de negocio
adaptado a los gustos y demandas actuales
de la clientela y a su deseo de vivir la relación con la comida como una experiencia.
Este momento de efervescencia se apoya
también sin duda en la experiencia de un
buen número de profesionales del sector

Los locales de
toda la vida

aportan a la
gastronomía local
su experiencia y
el ejemplo del
trabajo bien hecho

que llevan toda la vida en Sant Boi al frente de sus negocios, practicando una cocina
que les ha otorgado a lo largo de los años
un merecido crédito entre la ciudadanía.

Producto fresco y de calidad

La gastronomía de hoy es una gastronomía
comprometida con la salud y con la alimentación responsable. El momento de la
compra es fundamental para este tipo de
negocios. La gran extensión de superficie
agrícola de Sant Boi, que es el municipio
con más hectáreas en el Parc Agrari del
Baix Llobregat, permite garantizar la frescura y calidad de alimentos que llegan a
la clientela pocas horas después de haber
sido cogidos en el campo.
Los mercados municipales, los agricultures del municipio y la Cooperativa Agrària
Santboiana son proveedores habituales de
los mejores restaurantes y locales gastronómicos de Sant Boi, y puntos de referencia
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obligados si se quieren obtener productos
saludables y de calidad.
La asociación que reune a algunos de
esos establecimientos, Sant Boi Degusta,
vive también una fase de expansión, con
buenas perspectivas de futuro basadas en
la reciente incorporación de nuevos asociados y en el buen momento de la restauración local. Otros colectivos, como Menja
Salut Sant Boi, aglutinan esfuerzos profesionales de diferentes ámbitos implicados
en mejorar la salud colectiva promoviendo
una alimentación más sana y natural.

Una ciudad saludable

El Ayuntamiento apoya estas iniciativas en
el marco de su apuesta estratégica por posicionar Sant Boi como una ciudad saludable y sostenible, y hacer de ello un instrumento de desarrollo económico y también,
por qué no, de atracción turística. Porque
la gastronomía de Sant Boi está de moda.

Treballant en xarxa per la gastronomia local

Sant Boi Degusta és una associació que
aplega prop d’una vintena d’establiments
de de la ciutat (concretament, 15 restaurants i 2 pastisseries). Han decidit
col·laborar per promoure la restauració
local. Asseguren que senten passió per la
cuina i el bon servei. I estan convençuts de
la qualitat de la gastronomia santboiana i
de la riquesa dels productes de l’entorn.
L’associació va néixer l’any 2009.
L’Ajuntament va engrescar un grup de restaurants per donar un nou aire i un toc de
qualitat a la festa popular de la Carxofada. Des del primer moment, es van posar
a treballar per configurar una xarxa, crear
marca i atreure clientela santboiana i turisme de proximitat per als seus negocis.
La crisi econòmica, però, va fer complicats
els anys següents i va refredar algunes
expectatives.

En fase de creixement

Ara, a prop d’arribar als 10 anys de trajectòria, Degusta Sant Boi viu un moment
dolç. 6 nous establiments s’hi han sumat
enguany (Urban Roots, La Copeta, Moments, SomBò, De Tapas i Romaní). La integració recent en l’associació de comerciants
Sant Boi Comerç reforça la seva aposta com
a col·lectiu. I com que s’ha començat a detectar més moviment en el sector, tant pel
que fa a l’oferta com a la demanda, Degusta Sant Boi es planteja organitzar pròximament campanyes i activitats gastronòmiques en les diferents estacions de l’any n
facebook.com/degustasantboi
@DEGUSTASANTBOI

Representants de l’associació Sant Boi Degusta, amb la satisfacció de la feina feta durant de la Carxofada 2018

‘La clientela és més exigent
ara, però valora el que fem’
Carlos González, president de Sant Boi Degusta

La Carxofada ha estat un gran aprententatge
al llarg dels anys. Preparar entre 8.000 i 9.000
tapes per servir al moment és un gran repte i,
per als restaurants més petits, fins i tot diria que una heroïcitat.
Però només d’aquesta manera hem vist que n’érem capaços. Tot i
ser competència, ens hem convertit en una pinya d’amics.
Tot i així, costa estirar la gent, perquè en gastronomia i restauració els horaris són molt llargs i pesats. I costa. Ara bé, tenim idees i projectes per al futur, per fer de Sant Boi el referent
gastronòmic que comença a ser. Intentarem fer més coses junts.
Els darrers temps, la crisi ha fet difícil que el sector creixés. Hi
havia gent amb molt bona capacitat per fer coses, però la clientela no ho podia assumir. D’un parell d’anys ençà, la situació està
canviant. El client és més exigent però també té cada cop més
capacitat per valorar el que fas. Avui ens demanen qualitat i alimentació saludable. El km0 té molta tirada, els proveïdors de
Sant Boi estan estirant moltíssim. Tothom ha d’anar per aquí.
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Establiments
Bavi Bistro
Cal Vitus
De Tapas
Diversus
Droop Áccura
El 94
El Pou de la Beleta
Escándalo Moncho’s
Il Pecatto di Cupido
La Copeta
LaLola
Les Delícies d’en Joel
Marimorena
Moments
Romaní
SomBò
Urban Roots

La bona salut de la cuina santboiana
La buena salud de la cocina santboiana

E

ns trobem en un moment efervescent de la cuina
i la gastronomia santboianes. Un excel·lent grup de
professionals, apassionats per la seva feina, treballen
de valent per oferir plats ben elaborats amb productes de qualitat i de proximitat. Sense cap dubte, gràcies al seu esforç, han aconseguit que el seu sigui un
sector en creixement.
La darrera edició de la Carxofada, que vam celebrar
al març, va ser un clar exemple de la bona situació en
què ens trobem. La carxofa és tot un símbol de la nostra identitat, el producte estrella del nostre Parc Agrari i un ingredient magnífic per nodrir una gastronomia
d’alt nivell, saludable i de kmO, tant tradicional i de
tota la vida com moderna i innovadora.
Tots aquests elements ajuden a reforçar la nostra
estratègia de ciutat i aporten a Sant Boi un atractiu
turístic que hem de continuar potenciant.
Volem seguir donant a conèixer les nostres singularitats al mateix temps que avancem cap a una ciutat cada
vegada més saludable i sostenible. Tenim un compromís
amb la salut, l’alimentació sana i els hàbits saludables.
Per això defensem el producte fresc que elabora la
nostra pagesia, que es pot adquirir als nostres mercats municipals i que podem gaudir als nostres establiments de restauració.
Seguim així, pas a pas i sense aturar-nos, treballant
per un Sant Boi on ja es respira un altre aire.
Des d’aquí vull dir-vos que ens hem de felicitar perquè tenim una gastronomia amb molt bona salut fruit
del seu compromís amb l’alimentació saludable. Com
a alcaldessa, n’estic molt orgullosa.

N

os encontramos en un momento efervescente de
la cocina y la gastronomía santboianas. Un excelente
grupo de profesionales, apasionados por su oficio, trabajan con ahínco para ofrecer platos bien elaborados
con productos de calidad y de proximidad. Sin ninguda duda, gracias a su esfuerzo, han conseguido que el
suyo sea un sector en crecimiento.
La última edición de la Carxofada, en marzo, fue un
claro ejemplo de la buena situación en que nos encontramos. La alcachofa es todo un símbolo de nuestra
identidad, el producto estrella de nuestro Parc Agrari
y un ingrediente magnífico para nutrir una gastronomía de alto nivel, saludable y de kmO, tanto tradicional
y de toda la vida como moderna e innovadora.
Todos estos elementos ayudan a reforzar nuestra
estrategia de ciudad y aportan a Sant Boi un atractivo
turístico que hemos de continuar potenciando.
Queremos dar conocer nuestras singularidades al
tiempo que avanzamos hacia una ciudad cada vez más
saludable y sostenible. Tenemos un compromiso con la
salud, la alimentación sana y los hábitos saludables.
Por ello defendemos el producto fresco que se cultiva en nuestros campos, que se puede adquirir en
nuestros mercados municipales y que podemos disfrutar en nuestros establecimientos de restauración.
Seguimos así, paso a paso y sin descanso, trabajando por un Sant Boi que ya respira un aire distinto.
Hemos de felicitarnos porque tenemos una gastronomía con muy buena salud fruto de su compromiso
con la alimentación saludable. Como alcaldesa, estoy
muy orgullosa.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Tenim un compromís
amb la salut,
l’alimentació sana i els
hàbits saludables
N Tenemos un
compromiso con la salud,
la alimentación sana y los
hábitos saludables

La Carxofada, un gran
esdeveniment de ciutat
A la Carxofada de Sant Boi es van servir
enguany 1.600 menús i 8.000 tapes (5 per
menú). Per preparar-les in situ, els cuiners
i les cuineres de l’associació Degusta Sant
Boi van fer servir la xifra rècord de 1.550
kg de carxofa del Parc Agrari del Baix Llobregat. Com que, a més, al llarg de la jornada es van vendre 1.400 kg a l’estand de
la Cooperativa Agrària de Sant Boi, la gran
festa gastronòmica de la ciutat va repartir
aproximadament 3.000 kg de carxofa.
3.000 persones van ser també les que
el diumenge 18 de març van prendre part
en la festa al llarg de tota la jornada, celebrada a la plaça de l’Ajuntament i la rambla de Rafael Casanova. Més de la meitat
d’aquestes persones van menjar el menú de
5 tapes més postre ideat en aquesta ocasió per Sant Boi Degusta, sempre amb un
ingredient autòcton omnipresent i indispensable: la carxofa; és a dir, el producte
estrella de la gastronomia de Sant Boi i del
Parc Agrari del Baix Llobregat.
Durant el diumenge es van organitzar altres activitats, entre les quals una sortida
amb bicicleta a un camp de carxofes, la tra-

dicional trobada de puntaires i una actuació
musical a càrrec del grup Camí de l’Est.
La Carxofada és una de les activitats locals que més interès desperten fora de Sant
Boi. Al voltant del 40% de les persones participants procedeixen d’altres municipis.

Març, el mes de la carxofa

La Carxofada va ser un any més l’activitat
principal de tot un mes, el de març, dedicat a la promoció de la carxofa santboiana.
Una vintena de restaurants i bars van oferir
menús, plats i tapes elaborades amb el producte per excel·lència del camp santboià. I
els caps de setmana es van organitzar sortides en bicicleta al Parc Agrari amb visita
comentada als camps i tast de productes.

Ciutat saludable

Tant la Carxofada com el Mes de la Carxofa són exemples privilegiats de l’estratègia
de futur que vol reinventar Sant Boi
com una ciutat saludable i sostenible, ja
que mostren una aposta col·lectiva pel
Parc Agrari, els productes de proximitat i una alimentació sana i de qualitat.

La tradional
festa santboiana
ofereix un menú
de gran qualitat
gastronòmica

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i
l’associació de restauradors Sant Boi Degusta organitzen cada any la Carxofada
amb la col·laboració de la Cooperativa
Agrària Santboiana i el Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Albert Mendiola, Carxofa d’Or
El xef santboià Albert Mendiola, Cuiner
de l’Any 2017, va rebre a principis de març
la Carxofa d’Or de Sant Boi de Llobregat.
Aquesta distinció reconeix la tasca feta en
favor de la carxofa i del producte de proximitat del Parc Agrari del Baix Llobregat.
En rebre la Carxofa d’Or, el cuiner va dir
que “tenim un territori i uns productes excepcionals que hem d’ensenyar, especialment la
carxofa” i es va comprometre a “seguir treballant per portar el nom de Sant Boi arreu”.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va destacar la
seva contribució a la promoció de “productes saludables i de qualitat“ i va valorar
que “podent estar a qualsevol lloc del món,
l’Albert ha escollit la seva ciutat, Sant Boi”.
La distinció lliurada al xef de Sant Boi,
una insígnia d’or en forma de carxofa, es
lliura amb una periodicitat indefinida a
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“persones que contribueixen a fer conèixer
les qualitats gastronòmiques i saludables
de la carxofa local”.
En anys anteriors, l’havien rebut el comentarista esportiu Andrés Montes (2008), el
periodista Espartac Peran (2012) i el director
de la revista Cuina, Josep Sucarrats (2016).

Singlu10 i El Castell

Al llarg del mes de març hi va haver altres
reconeixements per a establiments del
sector de la restauració de Sant Boi. La
fleca i pastisseria Singlu10 del Mercat de
la Muntanyeta va figurar com a bona experiència comercial a la Setmana del Comerç
impulsada per la Generalitat de Catalunya.
I l’hotel El Castell va ser guardonat amb els
premis Wedding Awards per ser un dels espais més recomanats per les parelles.

La Fundació
Gasol, contra
la obesitat
infantil

La carxofa, un
producte ‘made
in Sant Boi’
La carxofa és el producte agrícola
més característic de Sant Boi i del
Parc Agrari del Baix Llobregat i un
signe d’identitat del municipi.
La varietat que s’hi produeix és
coneguda com a carxofa blanca.
El clima mediterrani és ideal per al
conreu d’aquesta varietat, perquè
els terrenys són molt fèrtils i hi ha
poques gelades.

Cooperativa Agrària

La Cooperativa Agrària
Santboiana aplega en l’actualitat
10 productors, que destinen
globalment 60 hectàrees de
terreny al conreu de la carxofa.
L’any passat en van vendre
550.000 kg, principalment
a Mercabarna. El president
d’aquesta organisme, Lluís
Solanas, ha explicat que
tenen com a objectiu arribar
pròximament a un milió de
kg. També ha avançat que la
Cooperativa Agrària Santboiana
espera poder comptar aviat amb
una marca pròpia de carxofa, ‘Flor
d’Hivern’. La Cooperativa destina 2
hectàrees a la varietat Symphony
per comercialitzar-la a França.

Sant Boi de Llobregat, la ciutat de
Pau i Marc Gasol, és la seu europea
de la Gasol Foundation. L’objectiu
principal d’aquesta fundació no és altre que reduir els índexs d’obesitat infantil mitjançant la promoció d’hàbits
saludables, especialment entre els
infants i les seves famílies. Aquest
propòsit, expressat en el lema ‘Zero
Obesitat Infantil’, converteix la Gasol
Foundation en una aliada natural de
l’Ajuntament en la seva aposta estratègica per un Sant Boi saludable.
La col·laboració mútua s’ha concretat fins ara, principalment, en la realització d’un estudi sobre el sobrepès
i l’obesitat infantil. Mitjançant aquest
estudi s’analitza al llarg dels anys, des
de P3, l’evolució del pes de més d’un
miler de nens i nenes de la ciutat .
La Gasol Foundation també du a
terme un projecte, anomenat SAFALÍN (Salut-Família-Infància), pensat
per ajudar famílies vulnerables a
tenir estils de vida i hàbits saluda-

La fundació dels germans Gasol promou des de Sant Boi els hàbits saludables

bles relacionats amb l’alimentació,
l’activitat física, la qualitat del descans i el benestar emocional.

Projecte municipal SantBoiSà

L’Ajuntament compta amb un projecte propi de promoció d’hàbits
saludables. A més de l’estudi sobre
l’evolució del sobrepès, el projecte SantBoiSà s’enfoca en una doble
vessant d’intervenció comunitària.

Per un costat, la realització de tallers
formatius per propiciar una nutrició adequada, una encertada elecció
dels aliments i una forma saludable
de cuinar. Per l’altre, la sensibilització ciutadana sobre els beneficis de
l’activitat física mitjançant tallers,
xerrades, jornades i diades escolars.
L’OMS considera una prioritat lluitar contra l’obesitat infantil, qualificada com l’epidèmia del segle XXI.

Homenatge a les dones del sector de la restauració
Les dones santboianes del sector de
la restauració i la gastronomia van
ser protagonistes d’un homenatge públic el 12 de març, a Can Massallera.
L’Ajuntament el va organitzar per valorar i fer visible la seva feina i l’aportació
al desenvolupament de la ciutat. Tres
santboianes professionals de la restauració (Patricia Torres, Marta Vivas
i María Piñero) van participar en una
taula rodona d’experiències. Aquesta
feina, van coincidir, és vocacional, i
això compensa en part les moltes hores dedicades, els sacrificis personals i
les dificultats de conciliació.

L’objectiu de l’acte va ser reconèixer públicament i fer visibles les seves feines
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Reinvenció de
les zones de joc
infantil a la ciutat
Sant Boi de Llobregat compta en
l’actualitat amb 71 àrees de joc infantil.
L’Ajuntament inverteix 2 milions
d’euros durant 5 anys per millorar-les i
incrementar-ne el nombre.
El Pla de millora d’àrees de jocs infantils
2017-21 dona resposta a la demanda
ciutadana de renovar aquestes zones
d’esbarjo, amb els objectius principals
de millorar-ne l’estat de conservació,
instal·lar elements de joc més vistosos,
integrar-les millor en les places i parcs
en els quals es troben i minimitzar els
riscos de seguretat. Per fer-ho possible,
s’han assenyalat 25 zones d’intervenció
prioritària,
distribuïdes per
tota la població,
en què es
crearan noves
àrees de joc o
es renovaran
les existents.
Aquest mateix
any s’estan ja
duent a terme
algunes de les
actuacions
previstes (com
la col·locació
d’una nova
peça de joc amb cordes a la plaça de
Catalunya, a la foto).
Enguany han finalitzat dos projectes
que inclouen la renovació d’àrees de
joc infantil mitjançant les partides del
Pressupost Participatiu. És el cas de les
àrees de joc del parc de Marianao i el
carrer de les Muntanyes de Prades, a la
zona de Can Paulet.
D’altra banda, s’han instal·lat 20 nous
elements de joc infantil a 8 escoles
de Primària i a les 3 escoles bressol
municipals. Les obres han tingut un cost
global pròxim als 80.000 euros.
L’Ajuntament ha multiplicat per dos el
nombre d’inspeccions que realitza per al
manteniment preventiu.

Inaugurat el parc infantil situat als
carrers de Girona i Joaquim Auger
El 23 de març es va inaugurar el parc infantil situat a la confluència dels carrers de Girona i Joaquim Auger. Es tracta d’una zona
de jocs infantils que ha comptat amb la col·
laboració dels nens i les nenes del Consell
de la Infància i l’Adolescència de Sant Boi
en el seu disseny.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va assistir a la
inauguració. Durant l’acte, els nens i nenes
del Consell d’Infància van representar la
dansa del laberint en aquest element de joc
que van proposar incloure al disseny de la
zona infantil situada al barri de Marianao.
També es va poder gaudir d’una batucada.

233.000 euros d’inversió

La construcció del parc infantil ha costat
prop de 233.000 euros i els jocs han suposat un 44% de la inversió.
La intervenció s’ha fet sobre una superfície de 3.700 m2. A banda de la instal·lació
dels jocs, el projecte tècnic ha tingut en
consideració la millora de l’accessibilitat
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Laberint

Nens i nenes del
Consell d’Infància
van treballar
col·lectivament
per configurar un
joc especial: un
laberint

del parc i del drenatge de la superfície, entre d’altres millores.
Tant a la plaça Ferrer i Guàrdia (inaugurada el passat mes de febrer) com al parc de
Girona/Auger, les propostes plantejades pel
Consell d’Infància van prioritzar la millora
de la seguretat dels espais de joc, l’existència de jocs en espais diferenciats per edats,
que els nens i nenes amb diversitat funcional també hi poguessin jugar i que es plantessin arbres caducifolis ja que els arbres
que hi feien molta ombra a l’hivern.

Més millores

L’Ajuntament ha proposat al Consell d’Infància i Adolescència seguir treballant per
renovar altres espais públics de la ciutat
que, en aquest 2018 seran la plaça de L’Olivera (Casablanca) i els jardins de l’Astasieta
(Ciutat Cooperativa i Molí Nou).
L’Ajuntament vol incorporar la perspectiva i els punts de vista de la infància en la
construcció de la ciutat n

Una aplicació
de mòbil per
millorar la
seguretat
L’Ajuntament de Sant Boi posa en marxa
una aplicació mòbil de seguretat, pionera a Catalunya i Espanya, que permet una
comunicació immediata i més àgil entre la
ciutadania i els cossos de seguretat, i ofereix informació de resposta ràpida per actuar en casos de emergència. Així, les persones usuàries podran notificar incidències
a la Policia Local de manera àgil a través
d’un missatge de text, de veu, una foto o
un vídeo. L’aplicació compta amb el servei
de marcatge ràpid, essencial per a l’atenció
d’emergències, i contingut pedagògic amb
consells de prevenció del delicte, seguretat viària i primers auxilis. La informació, al
costat de la identificació personal i la seva
geolocalització (molt útil per la recerca

L’Ajuntament dona suport a
noves iniciatives empresarials

La nova aplicació
de mòbil (APP) ja es
pot descarregar en
sistema Android des
d’appm7.com, però
no serà operativa
fins al mes de maig.

de persones perdudes), arribarà al sistema
informàtic de la Policia Local, que actuarà segons el cas. Es tracta d’una aplicació
molt intuïtiva perquè sigui senzill utilitzar-la i accessible a tothom, amb l’objectiu
de garantir la seguretat les 24 hores dels
365 dies de l’any. 14 municipis del nostre
entorn participen en el projecte n

L’Ajuntament va atorgar, l’any 2017,
16 subvencions per donar suport a
noves iniciatives empresarials. El total
de l’import va ser de 21.554 euros,
amb una mitjana de 1.347 euros per
demandant. El Fons d’Autoocupació
(2016-2017) de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona preveia una línia d’ajuts
destinada a oferir subvencions
per fer front a les despeses de
primer establiment: quota en el
règim d’autònoms, taxa municipal
de llicències d’obres i d’obertura,
despeses notarials i despeses inicials
en TIC, entre d’altres.
Els projectes beneficiaris han estat en
un 56 % comerços al detall, un 19 %
empreses relacionades amb la salut i el
benestar i el 25 % restant està format
per empreses de serveis (acadèmies,
bugaderies, restauració i altres).

L’alcaldessa rep una defensora
dels Drets Humans

Nova seu de Protecció Civil. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va inaugurar el 10 de març la nova seu de

Protecció Civil de Sant Boi i va lliurar les credencials als seus components. Les dependències es troben
a l’avinguda de l’Aragó (a l’antiga escola Milà Gelabert). La nova seu disposa de lavabos, vestidors per a
homes i per a dones, dutxes, cuina, sala d’estar, espais comuns, despatx, magatzem i una sala de formació.
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L’Ajuntament va organitzar, el dia
14 de març, una recepció a Yolanda
Oquelí. L’alcaldessa, Lluïsa Moret,
acompanyada de la tinenta d’alcaldia
de Ciutat Educadora, Cooperació,
Solidaritat i Pau, Alba Martínez, i de
Laura Solís, regidora d’alcaldia, va
rebre Yolanda i el seu fill Gustavo,
acompanyada d’un representant
d’Amnistia Internacional, Jordi Font
Agustí. Aquesta ONG s’encarrega de
l’acollida de la defensora durant l’any
de durada del Programa de Protecció.
Yolanda va signar en el Llibre d’Honor
de la ciutat i després va conversar amb
els portaveus dels grups municipals.

200 inscripciones
al nuevo plan de
empleo juvenil
200 jóvenes de la ciudad se han inscrito
hasta ahora como candidatos para
participar en el Programa Operativo
de Empleo Juvenil (POEJ). Aún quedan
inscripciones abiertas para la mayoría
de los cursos ofertados.
El POEJ propone acciones coordinadas
para mejorar la ocupabilidad de 150
jóvenes de la ciudad de entre 16 y 29
años. Cada participante recibirá una
ayuda de 200 euros mensuales para
el seguimiento de la formación. La
iniciativa facilita todas las fases de la
mejora de la ocupabilidad: orientación
laboral, formación profesional y
acompañamiento para la inserción.
Las personas participantes recibirán
formación profesional gratuita
en diferentes especialidades y un
título homologado. El programa lo
convoca el Ministerio de Presidencia
y Administraciones Públicas con
financiación del Fondo Social Europeo.

Inscripciones abiertas

►Gestión de llamadas de teleasistencia
(inscripciones hasta el 13 de abril)
►Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales (hasta el 20 de
abril)
►Servicios de restaurante (hasta el 27
de abril)
►Actividades auxiliares de almacén (
2 cursos, uno hasta el 27 de abril y otro
hasta el 13 de julio)

Información e inscripciones

El Punt Servei d’Informació Juvenil
(Can Massallera, lunes y viernes, de 10
a 14 horas; de lunes a jueves, de 16 a 20
horas) y Masia Torre Figueres (de lunes a
viernes, de 9 a 14 horas)

Visita de un grupo de estudiantes de la Escuela Universitaria Elisava a las instalaciones de Sant Boi Centreserveis

Sant Boi impulsa un centro pionero
de innovación social
En 2014, el Ayuntamiento puso en marcha
el Laboratori Cívic d’Emprenedoria i Economia Social de Sant Boi (Coboi). Cuatro años
después, Coboi se reformula como Laboratori d’Innovació Social para reunir nuevos
esfuerzos y crecer como motor de transformación económica y social del territorio.
Después de haber dinamizado y acompañado más de 40 proyectos e iniciativas en el
ámbito de la emprendeduría social, Coboi
ha llevado a cabo un proceso de reflexión
para reorientar su futuro, escuchando la
propia comunidad y las voces expertas en
innovación más representativas del país.

4H: la cuádruple hélice

La conclusión final de este proceso ha sido
que hay que evolucionar hacia un espacio
de encuentro e interacción de agentes socioeconómicos, en sentido amplio. El ‘nuevo Coboi’ utilizará el modelo de Innovación
Social basado en la ‘Cuádruple Hélice’ (4H:
Ciudadanía, Administración Pública, Em-
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El edificio
de Sant Boi
Centreserveis

será la sede del
Centre d’Innovació
de Sant Boi de
Llobregat.

presa y Universidad) para ser el motor de
desarrollo y transformación de la economía
local. Los proyectos tendrán dos características básicas: carácter innovador y vocación
de impacto social.

Soluciones innovadoras

Coboi será una plataforma donde los agentes socioeconómicos (4H) colaborarán para
detectar retos y problemáticas sociales
emergentes y ofrecer soluciones y alternativas innovadoras. Para acompañar esta
transformación, Coboi crecerá y se expandirá hacia el edificio del antiguo Sant Boi
Centreserveis, actualmente en proceso de
reconstrucción para convertirse en el nuevo Centre d’Innovació de Sant Boi. Este edificio en forma de hélice será un símbolo de
la transformación del territorio.
Esta transformación, que se seguirá planteando de forma colaborativa e integradora, estará alineada con la estrategia de futuro por un Sant Boi saludable y sostenible.

Sistema
inteligente
de control
de rutas
y residuos

Aparato de control situado en la cabina de un camión de recogida

El Ayuntamiento ha implantado un
sistema inteligente para registrar
los datos de recogida de residuos,
mantenimiento de contenedores y
limpieza viaria. Una de las funciones
de este sistema es la transmisión de
las posiciones de los equipos y vehículos mediante la geolocalización.
Uno de los vehículos cuenta con un
sistema de pesaje. Las barredoras y

baldeadoras disponen de sensores de
trabajo. El sistema electrónico controla todos los equipos con el fin de
obtener la identificación de toda la
red de contenedores para todas las
fracciones y toda la flota de vehículos y maquinaria del servicio. El sistema permite la lectura e identificación
de los contenedores en el momento
de realizar un servicio (vaciado, lim-

pieza, recogida, mantenimiento, etc.).
La identificación de los contenedores
se hace de forma automática en cada
servicio en todos los vehículos de recogida. Los contenedores llevan un
dispositivo para leer la información
propia del contenedor y disponer de
un censo actualizado. La información
detectada queda registrada de forma
que pueda ser consultada y tratada.

Iluminación
LED en la
Biblioteca JRiB
El Ayuntamiento ha procedido a reemplazar las luces de la Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer (una de las dependencias municipales con mayor
consumo) y ha colocado iluminación
de tipo LED (ver foto). En concreto,
se han sustituido más de 1.000 puntos de luz, con un coste de consumo
inferior al 37%. La Biblioteca Maria
Aurèlia Capmany, las salas de estudio de Can Massallera y la OMAP ya
cuentan con este nuevo sistema de
luz. El ahorro conjunto de los 4 espacios representa unos 11.000 € al año.
La inversión ha sido de casi 43.000 €
y, por tanto, se amortizará en menos
de 4 años.

Nuevo premio para el reciclaje
de papel y cartón en la ciudad
El Ayuntamiento de Sant Boi recibió
el 15 de marzo el reconocimiento por
la excelencia de su gestión de la recogida selectiva de papel y cartón, en
la segunda edición de los galardones
Pajaritas Azules de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL). Sant Boi se
presentó por primera vez y obtuvo
dos Pajaritas Azules. La entrega de
las Pajaritas Azules 2018 tuvo lugar
en Madrid en la sede del Ministerio
de Agricultura, Pesca, Alimentación

y Medio Ambiente, con la presencia
de la ministra Isabel García Tejerina.
La distinción fue recogida por la alcaldesa, Lluïsa Moret, y el teniente
de alcaldía de Ciutat Sostenible del
Ayuntamiento de Sant Boi, Josep
Puigdengolas.
Sant Boi ha sido uno de los seis
municipios catalanes galardonados,
junto con Barcelona, Lleida, Terrassa,
Reus y El Prat de Llobregat. En todo el
Estado, han recibido la distinción 36
ayuntamientos y entidades locales.
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Innovación al
servicio de las
energías
renovables
El Ayuntamiento ha llevado a cabo
durante el mes de marzo el corte
de paulownias de una plantación
energética en un terreno de 7.000
m2 situado en la zona de Torre de
la Vila. La madera de los 1.600
árboles plantados se aprovechará
para generar biomasa, una
fuente de energía renovable. El
Ayuntamiento prevé conseguir
alrededor de 140 m3 de biomasa
cada tres años. La explotación
de la finca permite continuar
con la promoción de las energías
renovables en el municipio. La
paulownia es una especie muy
resistente que se regenera con
facilidad. Los árboles tardan sólo
tres años en crecer y lo hacen
hasta siete veces consecutivas.
Esta prueba piloto forma parte
de un proyecto Intercluster
impulsado por el Clúster Biomasa
de Cataluña y el Clúster de la Salud
Mental para desarrollar programas
transversales que promuevan
la inserción sociolaboral en el
sector de la biomasa, en este caso
de personas con enfermedades
mentales. El proyecto ha sido
impulsado gracias a la implicación
de ACCIÓN, organismo de la
Generalitat que fomenta la
competitividad.

Les dones del sector de la
restauració, protagonistes del 8M
NDes de l’any 2003, Sant Boi ret homenatge a dones professionals de diferents sectors

Les dones santboianes del sector de la
gastronomia i la restauració van protagonitzar, el 12 de març, un acte públic plantejat per reconèixer, valorar i visibilitzar
la seva feina. Com cada any des de 2003,
l’Ajuntament i el Consell Municipal de les
Dones van organitzar aquest homenatge a
un col·lectiu professional. L’acte va aplegar
a Can Massallera 65 dones que van rebre
com a obsequi un davantal commemoratiu.
Van participar-hi cuineres, cambreres, caps
de sala, xefs, auxiliars de cuina, professio-

nals de la rebosteria i sommeliers. També
va ser reconeguda la tasca desenvolupada
per dones que treballen o han treballat en
restaurants, hotels, bars, bars musicals,
cocteleries, empreses de servei d’àpats i
menjars preparats.
Aquest reconeixement reforça també
l’aposta municipal per posicionar-se en
l’entorn metropolità com una ciutat saludable i sostenible. L’alimentació saludable
i la gastronomia de qualitat són dues de les
apostes de l’estratègia de futur de la ciutat .
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Can Massallera
va acollir el
reconeixement
a les dones de la
gastronomia i la
restauració.

Lluita contra la “invisibilitat”

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va explicar que
“la invisibilitat és una manifestació de la
discriminació de gènere” i va afegir que
“per això, aquest acte té com a objectiu fer
visible i posar en valor la feina de moltes
dones que fan aportacions transcendentals
i dignes al desenvolupament de Sant Boi”.
Tres dones santboianes professionals
de la gastronomia i propietàries dels respectius negocis (Maria Piñero, de l’obrador
Romaní; Patricia Torres, del restaurant Ma-

El treball precari de les
dones als anys 70, al
documental “Miss Airgam”

L’Ajuntament va donar suport a la vaga del 8 de març convocada pels sindicats, segons la moció
aprovada al Ple municipal de febrer. La vaga va tenir un ampli seguiment a la ciutat, que va quedar palès a
la concentració que es va fer al migdia a l’Ajuntament. La celebració va coincidir també amb el compromís
adquirit per Sant Boi d’adherir-se al futur Decàleg dels Ajuntaments Feministes del Baix Llobregat.

rimorena, i Marta Vivas, del restaurant Harise d’Esplugues) van participar en una taula
rodona per relatar les seves experiències.
Totes elles van estar d’acord a considerar
que el fet de ser una professió vocacional
compensa la duresa i els sacrificis personals que comporta. També van destacar
les dificultats de conciliació existents en
aquest sector econòmic a causa d’uns horaris força exigents, entre altres factors.
En els darrers anys, al voltant del Dia
Internacional de les Dones s’ha reconegut

L’homenatge al
monument de la
Dona i el dinar
intercultural son
dues de les fites
destacades de la
celebració del 8M.

públicament el treball i el paper de les dones professionals dels sectors de les noves
tecnologies (2017), la salut mental (2016),
l’educació (2015), l’atenció social (2014),
la música (2013), l’escriptura (2012), les
arts escèniques (2011), les arts plàstiques
(2010) i l’esport (2009).

Altres actes del 8M

La ciutat va celebrar el Dia Internacional
de les Dones amb un conjunt d’activitats
que volien fer visible la necessitat de se-
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Coincidint amb les activitats del
Dia de la Dona va tenir lloc una
conferència a càrrec d’Alba Garcia,
experta en el disseny, implementació,
desenvolupament i avaluació de
polítiques públiques d’igualtat de
gènere. L’acte va servir per presentar
el documental del projecte “Miss
Airgam” que ha estat desenvolupat des
del Programa Municipal de Memòria
Històrica i que tindrà continuïtat a
Marianao, amb una iniciativa similar,
centrada en les històries de les dones,
anomenada “Hablé con ella”.
“Miss Airgam” és una acció de
recuperació de la memòria històrica que
recorda el paper de les dones que feien
a casa tot tipus de treballs manuals,
molt precàriament pagats (sobre tot de
confecció), molt habituals durant els
anys 70 i 80 al Baix Llobregat i oblidats
posteriorment. La iniciativa ha comptat
amb la col·laboració de l’alumnat d’ESO
de l’Institut Rafael Casanova de Ciutat
Cooperativa.

guir lluitant per la igualtat de gènere a la
societat. Dins del programa d’actes del 8 de
març, a Cal Ninyo, es va fer la presentació
a Sant Boi del llibre Estic estupenda!, de la
humorista gràfica santboiana Raquel Gu.
També es va fer un cinefòrum als Cinemes
Can Castellet sobre La librería, d’Isabel Coixet. També es va projectar Vaiana. El dinar
intercultural, una lectura de textos sobre
el paper de les dones a la Guerra Civil, exposicions, debats i formació al voltant del
feminisme i la igualtat n

Servei d’Atenció a Infants
Víctimes de Violència Masclista

Sant Boi va posar en funcionament el
21 de març el Servei d’Atenció a Infants
Víctimes de Violència Masclista. Ubicat
a Can Jordana, oferirà una atenció
integral a mares víctimes de violència
masclista i als seus fills i filles. Les
atencions es faran amb derivació
prèvia del Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD). El servei oferirà
atenció per l’impacte de l’exposició a
la violència masclista a nens i nenes
(fins a l’adolescència), amb un model
d’intervenció que respongui a les seves
necessitats. A la vegada, facilitarà
eines educatives a les mares per tal de
reforçar les capacitats parentals.

Sant Boi
celebra el
Dia Mundial
de la Salut
Sant Boi se sumarà a la celebració del Dia
Mundial de la Salut, el 12 d’abril. Al llarg de
la jornada, Can Massallera acollirà activitats amb el lema “Activa’t per la teva salut”.
L’acte central estarà dedicat a la promoció
de l’activitat física.
La mostra d’entitats de l’àmbit de la salut
es podrà visitar, entre les 10 i les 20 hores,
per conèixer la tasca que realitzen per a la
promoció d’hàbits saludables i la prevenció
de malalties.
El programa d’activitats (vegeu l’Agenda)
inclou diversos tallers adreçats a fomentar l’activitat física en diferents etapes de
la vida. També es farà un taller pràctic que
explicarà com cal alimentar-se quan es fa
activitat física.

Dia de la visibilitat lèsbica

El 26 d’abril es commemorarà el Dia
de la Visibilitat Lèsbica. L’Ajuntament
de Sant Boi de
Llobregat s’hi
sumarà, en
la línia de la
visibilizació i
reconeixement
de les realitats LGTBI a la ciutat.

Desfilada inclusiva

El proper dia 21 d’abril, a les 19 h, al
Centre Comercial Alcampo, tindrà
lloc una desfilada inclusiva per
apropar el món de la moda a l’àmbit
de la diversitat funcional com a mitjà
d’integració, normalització i inclusió.
Aquesta desfilada és organitzada per
l’Ajuntament, l’Associació Upa Diver’s
i l’Agència i Escola de Models Arnelia
World, a través del seu projecte Integra
World, amb col·laboració de Kiabi i del
Centre Comercial Alcampo.

Punt
d’orientació
acadèmica

L’Olivera
compta amb
un nou Servei
d’Assessorament
Individualitzat
que ofereix
orientació
acadèmica i
professional
i recursos per
afavorir la presa
de decisions
en relació a
la formació.
El telèfon per
demanar cita
prèvia és el 93 652
98 40 (ext. 120).
L’horari és de 10 a
14 (dimecres) i de
16 a 20 h (dijous).
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Can Massallera
acollirà els actes
del Dia de la Salut.

L’acte central del Dia de la Salut començarà a les 17.30 h i comptarà amb la participació de l’alcaldessa, Lluïsa Moret. Hi ha
prevista la celebració d’una taula d’especialistes que parlaran dels beneficis de l’activitat física al llarg de la vida.
D’altra banda, el pla comunitari de Marianao (Projecte MarianaoTéCor) organitza,
del 5 al 13 d’abril, la Setmana de la Salut
2018. Sota el lema “Activa’t fent salut”, es
farà una programació conjunta i compartida entre els diferents recursos, serveis i
entitats que treballen al barri n

Llibre sobre
Ciutat
Cooperativa
i Molí Nou
Somnis, lluites i futur és el títol del llibre
que Albert Aguilera ha escrit sobre la història de Ciutat Cooperativa i Molí Nou a iniciativa del Pla Comunitari del Districte. El
llibre s’ha basat en els relats de vida d’unes
150 persones que han participat a les entrevistes (a títol individual i d’entitats)
que s’hi van oferir voluntàries. En moltes
d’aquestes entrevistes també hi ha participat l’alumnat de l’Escola Ciurana, Escola
Cooperativa, Col·legi Molí Nou, infants del
MiniCoope i adolescents del Gynkgo.
L’objectiu ha estat donar veu a persones
del barri i reconèixer la tasca altruista i comunitària de moltes d’elles. Totes les entrevistes es van enregistrar en vídeo i àudio i
formen ja part de l’Arxiu Històric Municipal.

El germans Torrero, plata i
bronze al Campionat d’Espanya

Els germans Dani i Ángel Torrero,
atletes del Club Atletisme Sant Boi,
van guanyar la medalla de plata i
bronze, respectivament, a la prova de
salt d’alçada al Campionat d’Espanya
sots-18 en pista coberta celebrat a
Antequera (Màlaga). La marca de Dani
Torrero va ser de 2 metres i la d’Ángel
Torrero, 1,98 metres. D’altra banda, la
velocista de Sant Boi Cristina Lara ha
estat una de les 4 candidates a la millor
atleta sots-23 de 2017, nominada per la
Reial Federació Espanyola d’Atletisme.

Jaime Guerra, doble
campió d’Espanya
El llibre es podrà
comprar el
mateix dia de la
presentació i a
les llibreries de la
Rambla durant
la Diada.

La presentació del llibre es farà el 22
d’abril al pati de la Parròquia de Sant Pere
Apòstol. A les 11 hi haurà contacontes, amb
el col·lectiu Karxofetes. Tot seguit es farà
la presentació del llibre (12.45 h) i un concert acústic de Dolo Beltran (13.30 h), actriu i cantant nascuda al barri, que ha escrit
el pròleg n

Exposició
sobre el
barraquisme

El passat 10
de març es va
inaugurar al Casal
de Barri de Camps
Blancs l’exposició
“Els barris de
barraques a
Montjuïc, Sants
i Les Corts”.
L’activitat està
vinculada amb
la creació del
barri de Camps
Blancs (ara fa
50 anys) donat
que els primers
veïns van arribar
procedents
d’aquests barris
de barraques de
Barcelona.

L’atleta de Sant Boi
Jaime Guerra Alejandre
s’ha proclamat campió
d’Espanya sots-20 en
pista coberta de longitud
i triple salt. L’esportista
santboià és l’actual
campió de Catalunya
absolut de les dues
proves. També va quedar
segon a la Trobada
Internacional sots-20
d’atletisme celebrada a
Minsk (Bielorúsia).

La santboiana Anna Puig,
campiona europea de rugbi

La jugadora santboiana Anna Puig va
guanyar, amb la selecció espanyola,
el Campionat d’Europa de Rugbi
XV, disputat a Bèlgica. La selecció
espanyola femenina de
rugbi es va proclamar,
el 3 de març, campiona
d’Europa en derrotar, per
40-7, a l’equip holandès
a la final disputada a
Brussel·les. Les ‘lleones’
van aconseguir el sisè
títol continental de la
seva història, el quart des
de l’any 2010, en batre el combinat
holandès en la reedició de la final de
l’últim Campionat d’Europa.
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DIADA DE SANT JORDI

Dilluns 23 d’abril
De 10 a 21 h I Fira del Llibre. 11 h
I La llegenda de Sant Jordi. Versió
moderna on res és el que sembla. Amb
la cia Toniton. Espectacle adreçat a
les escoles. De 17 a 19 h I Classes
obertes i actuacions de combos (amb
les escoles Blai Net, música moderna
de Can Massallera, Pilar Villanueva i La
Càpsula del Tiempo). 18 h I Llobregat
Slam Poetry. Gran final. La persona
campiona representarà la comarca a la
final espanyola (València, del 8 al 10
de juny). 19 h I Danses urbanes amb el
grup Smile, de l’escola Luisa Fernando.
19.30 h I Sardanes amb la Cobla
Sabadell. 20 h I Concert musical
Llocs: pl. Ajuntament i
rbla. Rafael Casanova
Sant Jordi per la coeducació. De 17.30
a 17.30 h I Tallers infantils coeducatius.
De 16 a 20 h I Espai de consulta de
contes. Lloc: pl. Ajuntament
Sant Jordi Solidari..Les entitats de
cooperació i solidaritat santboianes
vendran de roses solidàries de
proximitat, contes, llibres de segona
mà i artesania solidària. La recaptació
anirà als projectes de cooperació de les
entitats. Hi haurà tallers infantils. Lloc:
pl. Ajuntament i rbla. Rafael Casanova
20.30 h I Josefina, la cantante.
Espectacle inspirat en textos de Kafka.
A càrrec de Carmen Doora. Entrada
gratuïta. Lloc: Cal Ninyo

PRESENTACIONS I ACTES LITERARIS

Divendres 6 d’abril
19 h I Els fills d’en Damià i les llàgrimes
de sal, de Gisela i Lluís Carbonell. Lloc:
Cal Ninyo. Org. Llibreria Isart
Dissabte 14 d’abril
19 h I Tarda espiralera. Commemoració
del 10è aniversari de l’editorial Espiral
Literària. Lloc: Cal Ninyo
Dimecres 18 d’abril
19.30 h I Amor@punt3, de Carme
Raichs, i El poble dels bojos, d’Amadeu
Alemany. Lloc: Cal Ninyo
Diumenge 22 d’abril
11 h I Somnis, lluites i futur, d’Albert
Aguilera. Lloc: parròquia Sant Pere
Apòstol (més info: pàg. 15)
Dilluns 23 d’abril
9 h I Maria-Mercè Marçal. Una
vida, de l’escriptora i filòloga Lluïsa
Julià. Lloc: Institut Joaquim Rubió i Ors

Sant Jordi:
mostrar les
iniciatives
culturals
locals

Més info:
agendasb.
info/santjordi i
culturasantboi.cat
Sant Jordi obre el camí a la primavera
amb les roses i els llibres com a protagonistes indiscutibles.
Sant Boi aprofita la jornada per mostrar iniciatives culturals d’operadors,
col·lectius i escoles de música locals
relacionades amb la creació literària.
També estan programades accions en
el marc dels 20 anys de la mort de
la poeta Maria-Mercè Marçal. Com és
tradició les llibreries de la ciutat oferiran les novetats literàries i una guia
de contes coeducatius (no sexistes)
elaborada per l’Ajuntament.

Llibreries
participants
ISART

Pl. Presas, 6
papereria@isartvalls.cat

CROQUIS

Lluís Pascual Roca, 77
croquis@croquis.cat

BARBÚS

Ramon Llull, 116
llibreriabarbus@yahoo.es

LES HORES

Torre Figueres, 8
llibreria@leshores.com

ABACUS

Indústria, 16
stboi@abacus.coop

CÒMICS ROYMAC

Baldiri Déu i Priu, 39
tienda@golosinasycomics.com

Kafka, com a inspiració

El dia 23, al vespre, la cantant santboiana Carmen Doora (a la foto) oferirà a Cal Ninyo un espectacle innovador. A Josefina, la cantante, Carmen és
la diva del poble dels ratolins al darrer conte de Franz Kafka. A la tarda,
la rambla acollirà la final comarcal
d’Slam Poetry i l’escola Luisa Fernan-
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do farà una “cal·ligrafia coreogràfica” de danses urbanes basades en el
hip-hop a la plaça de l’Ajuntament.
Al matí del dia 23, també a la plaça,
podrem veure una adaptació de la
llegenda de Sant Jordi on cap dels
personatges és el que sembla. Mati i
a tarda, les carpes de les biblioteques
oferiran lectures de poesia, entre altres activitats. La fira d’entitats de
solidaritat i els tallers infantils coeducatius també estaran presents a
la jornada. El dia 14, l’editorial Espiral
Literària farà una tarda “espiralera”
commemorativa del 10è aniversari.

Els llibres ‘santboians’

Maria-Mercè Marçal. Una vida, de Lluïsa Julià; Somnis, lluites i futur, Amor@
punt3, El poble dels bojos i La tardor
de la llibertat, dels santboians Albert
Aguilera, Carme Raich, Amadeu Alemany i Víctor Jurado són les novetats
editorials de Sant Jordi a Sant Boi.

El Museu rep un distintiu de
bones pràctiques sostenibles
El Museu de Sant Boi ha obtingut el
distintiu Compromís de Sostenibilitat
Biosphere que garanteix la qualitat
dels serveis turístics de l’equipament
cultural des del punt de vista de la
gestió sostenible. La Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de
Barcelona han impulsat aquesta acreditació amb l’objectiu de fomentar
les bones pràctiques de les empreses, institucions i serveis
turístics públics i privats.
Es tracta d’avançar cap a
un turisme responsable
i sostenible en el marc
d’una línia de treball que
permeti posicionar el te-

Laura Ripoll, a la Voz Kids

La jove santboiana
Laura Ripoll
García, de 12
anys i alumna
del col·legi
Sant Josep, ha
estat una de les
participants al
programa La Voz
Kids de Telecinco. Laura ha format
part de l’equip d’Antonio Orozco,
membre del jurat, després d’haver
superat les audicions a cegues
amb la cançó Blame it on the
boogie, de The Jackson 5.

rritori barceloní com a un dels destins
més importants del món.
El lliurament dels distintius Biosphere va tenir lloc el passat 13 de
març a la Casa Llotja de Mar de Barcelona. A l’acte van assistir l’alcaldessa,
Lluïsa Moret, i el regidor de Cultura,
José Manuel González. Juntament
amb el Museu, l’empresa santboiana
de transport col·lectiu Avantgrup va
rebre aquesta certificació,
entre les 245 que es van
lliurar a institucions i empreses de la demarcació
de Barcelona, 22 de les
quals pertanyent a la comarca del Baix Llobregat.

Premis a curtmetratges
‘made in’ Sant Boi

Una obra dirigida
per Carlos Latre

El 15 d’abril (19 h, Can Massallera) arriba McGuffin, una comèdia a
mig camí entre el gènere policíac i
l’humor. Una peça teatral on l’actor,
humorista i imitador Carlos Latre fa
un homenatge a les pel·lícules del
mestre del suspens, Alfred Hitchcock,
i s’estrena com a director. En aquest
context els dos protagonistes volen
participar en un festival de curts amb
Hitchcock com a autor del guió. Mònica Pérez (autora del text) i Jordi Rios
interpreten Lili i Isidre. En pantalla de
vídeo, moltes cares conegudes que
donen sentit a la història: Àngel Llàcer, Jordi Basté, Lolita Flores i Andreu
Buenafuente...

La Jove Companyia de Dansa de
Sant Boi fa ballar la ciutat
El cos. Sorra de tots els deserts és el
títol de l’espectacle de dansa comunitaria que la Jove Companyia de
Dansa de Sant Boi està preparant per
commemorar el Dia Internacional de
la Dansa (29 d’abril). Per dur-lo a terme, l’entitat s’ha proposat que Sant
Boi “balli” mitjançant tallers d’assaig
oberts a qualsevol persones sense
necessitat d’experiència en el món de
la dansa. L’objectiu és una proposta
propera a la ciutadania, on la parti-

cipació sigui l’element de cohesió. La
direcció artística del projecte és del
coreògraf brasiler Bebeto Cindra.

Premis Coreogràfics

Del 23 al 25 de març la Jove Companyia de Dansa va organitzar els ja consolidats Premis Coreogràfics de Sant
Boi (a la foto). A partir de l’any que
ve, l’entitat vol ampliar-ne el marc
per convocar a la ciutat els Premis
Coreogràfics de Catalunya.
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En els darrers mesos, dues
iniciatives santboianes han rebut
reconeixements en concursos
i festivals audiovisuals. La
productora Axefilms, dirigida per
David Murga (a la foto), ha guanyat
el primer premi i el del públic
del Concurs de Curtmetratges
Exprés Lendemà, organitzat per
l’Escola de Mitjans Audiovisuals de
Barcelona (EMAV)amb el curt 365.
José Luis López, autor del
curtmetratge Mi amigo Naïm
(guardonat a diversos festivals),
ha estat seleccionat al Cannes
Court Metrage 2018 amb el
curtmetratge La camiseta.

Smile, al mundial de hip hop

Del 23 al 27 de maig el grup Smile,
d’entre 11 i 16 anys, de l’escola
Luisa Fernando participarà al
16th IDF World Championship, a la
localitat de Pula (Croàcia), arran
d’haver quedat primers en la
modalitat de Jazz funk de hip-hop
al campionat estatal IDF Fitkid
Spain 2017, que va tenir lloc a
Badalona la primavera passada.

José M. González,
regidor

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

Olga A. Puertas,
regidora

Alba Martínez,
tinenta d’alcaldia

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Cultura i llibertat

N Una ciutat educadora N La hora violeta
que batega
y Boko Haram

L

E

a cultura és l’expressió de la nostra
humanitat i, com a tal, és un bé de
primera necessitat i un dret a exercir.
És allò que ens defineix, configura el
nostre imaginari col·lectiu i es converteix en factor de cohesió social.
Té una importància econòmica decisiva, és una oportunitat per al benestar de la ciutadania, i gaudeix, a més,
d’un reconeixement constitucional i
estatutari.
No obstant això, ha estat una de
les majors víctimes de l’acció del Govern del PP. Això ha suposat un empobriment del sector cultural, que ha
resistit gràcies a la dedicació de professionals i artistes.
Considerem la cultura com l’ eix
vertebrador dels valors que configuren el model de societat que proposem; sobrepassa el tradicional sector
d’activitats o de polítiques públiques, desplegant la seva influència a
la major part dels elements de la vida
en societat. Per al PSC la cultura ha
de situar-se al centre de l’agenda política i social en una societat en transformació.
Catalunya es troba davant d’una
nova realitat social, un canvi de paradigma cultural, que obliga a un
replantejament. La cultura s’ha de
sustentar sobre el concepte de ciutadania i a partir d’aquí estendre la
pluralitat, la diversitat, i promoure
les llibertats individuals de creació i
col·lectives d’expressió.

l mes d’abril sempre és sinònim de
preinscripcions als centres educatius
i, per tant, és un moment d’enorme
transcendència per a la comunitat
educativa. Les famílies, en especial
aquelles que tenen infants que començaran P3 el curs vinent 2018-2019,
tenen la part més difícil, no només
per la quantitat de formularis i informació que hauran de lliurar, sinó per
trobar un centre que s’avingui amb el
tipus d’educació que volen per al seu
fill o filla. A aquestes famílies, i també
a les que afronten la transició entre
la primària i la secundària, els dic que
som, amb orgull, una ciutat educadora que batega amb força. Amb uns
centres que guarden entre les seves
parets extraordinaris projectes i professionals i amb magnífiques escoles
i instituts públics que defensen els
valors de la diversitat, la innovació i
la igualtat d’oportunitats, i que són
espais oberts a la ciutat i al món que
els envolta. Segur que en les portes
obertes heu pogut captar la seva lluita per l’excel·lència, lluita que des de
l’Ajuntament intentem acompanyar
de recursos i espais de trobada.
Per totes aquelles que us incorporeu, benvingudes a la comunitat
educativa santboiana! Veureu que
tindrem moltes ocasions per coincidir
perquè estem convençudes que només amb la participació activa de tothom farem de Sant Boi una vertadera
Ciutat Educadora.

E

stamos en un año de celebraciones y actos reivindicativos feministas que ocurren en el llamado
primer mundo; aunque algunas procuramos no olvidar otras realidades
en completa regresión y barbarie:
secuestros, violaciones, poligamia
y esclavitud a cientos de niñas nigerianas junto con la destrucción de
1400 escuelas, infligido por el grupo
yihadista Boko Haram (la educación
occidental es pecado). Por suerte
nuestra moción de repulsa de Cs
fue aprobada en pleno. Es bueno
que nuestros escolares conozcan los
hechos y los condenen como condenamos, ya en 2015, el que una mafia
nigeriana prostituyera a 5 mujeres
en Eusebio Güell, 7 (los desgobiernos africanos repercuten hasta en
Sant Boi). Antes presentamos una
moción contra la ablación del clítoris
con pleno éxito. Este bárbaro ritual
estávigente en otras localidades. No
debemos descuidarnos porque el
problema está irresuelto.
Una sensibilidad liberal no puede
olvidar lo que a nuestra sociedad le
resulta difícil de abordar tal vez por
temor o cálculo (los abusos pedófilos de algunas ONGs, el genocidio
yazidí o de los cristianos de Oriente).
Sant Boi, ciudad de acogida, debería atender a estos verdaderos
refugiados, más precisados de ayuda que ningún otro grupo, porque
son victimas de sus creencias e
ideas. Seamos liberales con ellos,
lo necesitan.
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Miquel Salip,
regidor

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

N Quinze anys
de la paella

A

ra fa 15 anys, el Viure Sant Boi de
l’abril de 2003 anunciava la festa per
l’assoliment d’una gran fita per a la
ciutat: el trasllat de la Caserna i la
Central elèctrica. Aquell èxit havia
d’acabar amb la fractura urbanística i social que representen aquestes
dues infraestructures i recuperar un
centre de ciutat que cosís els barris
de Camps Blancs i Casablanca amb
la resta de la ciutat.
Han passat 15 anys i ambdós elements continuen fracturant la ciutat. Si bé per la Caserna s’han signat
protocols amb el Ministeri (sempre
coincidint amb campanya electoral
de les municipals) que no han esdevingut mai en res, pel què fa a la
Central no sembla que hi hagi hagut
grans moviments a aquest respecte. El que sí hem vist durant aquest
mandat, però és la instal·lació de
noves torres d’alta tensió a la muntanya de Sant Ramon sense que, de
moment, sembli que hagi de servir
per desmantellar la central ni les línies que tenim al nucli urbà.
Per això considerem que ha arribat l’hora de fer-nos forts i demanar a Red Eléctrica que inclogui en
la seva planificació d’inversions a
realitzar per al període 2020-25, el
desmantellament del ramal d’alta
tensió que va del punt número 57
fins a la subestació Sant Boi; i a Endesa que planifiqui, d’una vegada
per totes, el trasllat de la central.
Després de 15 anys i una paella per
a 3000 persones... ja va sent hora.

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

Jordi Garcia,
regidor

ppsantboi.com

partitdemocrata.cat
twitter: @pdecatsantboi | @jordistboi
facebook.com/pdecatsantboi

N Una ciutat
realment sostenible

N Puigdemont a prisión

N Zero euros d’inversió
en habitatge de lloguer

P

¿

E

rimer de tot felicitar a tot aquells
que estan treballant per la millora de
la sostenibilitat a Sant Boi i que han
aconseguit el premi a la Ciutat Mes
Sostenible 2017. Sempre és important
que se’t reconeguin de forma pública
i mediàtica els esforços de la ciutat.
Malauradament, molta d’aquesta
feina sembla més orientada a aconseguir aquest ressò mediàtic i no pas
a aconseguir uns resultats mediambientalment significatius de reducció
del consum d’energia, d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle (GEH) o de
generació de residus.
Pel que fa a l’energia, segons dades
del propi Ajuntament, el gruix del
consum prové de la mobilitat amb un
56% del total. Dels GEH la mobilitat
també és el sector amb mes pes amb
un 38%. Creuen realment que amb
tan sols una reducció a 30 km/h es fa
de Sant Boi una ciutat on es pugui circular de manera segura amb bicicleta o patinet? Els carrils bici són trams
inconnexes, no segregats i amb un
manteniment nul. On son les mesures destinades a influir directament
en el volum de trànsit motoritzat?
Dels GEH, els que corresponen directament a l’Ajuntament (enllumenat públic, equipaments...) tan sols
representen un 2% del total. Doncs
bé, el gruix de les accions per a la
reducció de la despesa energètica i
dels GEH iniciades pel consistori incideixen tan sols en aquest 2%. Quasi
totes són mesures bones i necessàries, però poc prioritàries.

Presos políticos? No, políticos presos, sí.
En España no hay nadie arrestado
por sus ideas políticas. Se juzgan acciones y en este caso la acusación es
por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos. Los que han huido no están
exiliados para evitar represión sino
que se han fugado para evitar que
la justicia les pida responsabilidades
por sus acciones ilegales. Han estado acostumbrados durante décadas
a hacer y deshacer a su antojo sin
que nadie les “tosiera” y con “patente de corso”. Se han creído que estaban por encima del bien y del mal y
eran intocables.
En los últimos años ha habido un
concierto entre los partidos políticos y entidades independentistas
para llevar a cabo la ejecución la
independencia de Cataluña: estructuras de estado, divulgación del
proyecto ante la comunidad internacional para buscar y comprar apoyos
con el dinero de todos, el fanatismo
violento del 20-S, el operativo de boicot de los Mossos d´Esquadra el 1 de
octubre a las órdenes judiciales y las
movilizaciones colectivas de ANC y
Òmnium.
Ni impunidad para los políticos corruptos, sean del partido que sean,
ni impunidad para los políticos que
han querido romper España y la democracia española planteando una
república paradisiaca que ha sido
toda una farsa y una mentira.

l PDeCAT Sant Boi és molt crític
amb la manca de polítiques d’habitatge de l’Ajuntament, ja que s’han
perdut moltes oportunitats durant
els últims anys per invertir en promocions d’habitatge públic de lloguer. Des d’els pisos de Gaietà Mestres i Camí del Llor l‘Ajuntament no
ha tornat a fer cap política d’habitatge. Considerem una irresponsabilitat
flagrant no invertir cap partida pressupostària en la construcció d’habitatge públic municipal, el govern de
Sant Boi hauria de definir públicament les seves línies d’actuació envers aquesta qüestió i explicar-ne els
motius.
El principal problema actual d’accés a l’habitatge és l’increment dels
preus dels lloguers, una situació que
es pot solucionar augmentant el parc
públic de lloguer santboià. Acció
contrària a la que està duent a terme l’empresa publica Claus, la qual
gestiona la seva cartera de pisos en
règim de lloguer de manera nefasta,
no renovant els lloguers que finalitzen i posant-los al mercat de compra
sense la possibilitat de tornar a redefinir el lloguer. Ajuntament: aquesta
pràctica no és solució.
Durant els propers mesos organitzarem debats sobre temàtiques
com, per exemple: el món de les
infraestructures C-245, com evitar
l‘ocupació del teu pis o casa, entre
altres temes que són d’interès per
als nostres veïns i veïnes ja que són
problemes reals i quotidians.
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OFERTES
DE TREBALL

Cursos emprenedoria

L’Ajuntament posa en marxa accions
formatives dirigides a persones
emprenedores que tenen una
idea de negoci i volen posar-la en
funcionament així com a persones
promotores d’una empresa ja creada.
A l’abril es faran dos cursos: Puc ser
una persona emprenedora? (dia 17)
i Coaching: una infusió de motivació
(dies 24 i 26 d’abril i 3 de maig). El mes
de maig es faran altres dos cursos:
Atraure, retenir i fidelitzar clients (8,
10 i 15 de maig) i Potencia la teva idea
de negoci introduint la gamificació
(22 i 24 de maig). Els cursos es fan a la
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Informació:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

Formació ocupacional

L’Ajuntament ofereix nous cursos
de formació ocupacional 201718. Al mes de maig es farà el curs
Atenció sociosanitària a persones
dependents en
institucions socials,
Organització
i gestió de
magatzem i Auxiliar
serveis de neteja
d’instal·lacions
(amb certificat
de discapacitat).
Aquesta formació
s’adreça,
prioritàriament, a persones aturades,
inscrites a l’OTG com a demandants
d’ocupació.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’Ajuntament posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet dins el
programa Dies de
Ràdio, cada segon i
quart dijous de mes,
un espai sobre ofertes
de treball a partir de
les 11 h.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)

Cursos del POEJ al mes de maig. La preinscripció per aquests cursos estarà oberta du-

rant el mes d’abril: Gestió de trucades de teleassistència (fins al 13 d’abril), Neteja de superfícies i
mobiliari en edificis i locals (fins al 20 d’abril), Activitats auxiliars de magatzem i Serveis de restaurant (fins al 27 de abril). Més informació: El Punt (Can Massallera, dilluns i divendres, de 10 a 14
hores; dilluns a dijous, de 16 a 20 hores) i Masia Torre Figueres (dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).

Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 635 12 46).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

Formació a famílies

El programa de formació de famílies de
l’Escola Municipal de Mares i Pares que cada
any organitza l’Ajuntament oferirà dues
xerrades durant el mes d’abril. El dia 12, a
les 17.30 h, a l’Escola Parellada, amb el títol
Estratègies i recursos per a la vida i anirà a
càrrec de MIM Psicologia. El dia 17, a les 17.30
h, a l’Escola Benviure, amb el títol El que més
m’agrada del meu fill o filla i anirà a càrrec
d’Alba Soler (mestra i terapeuta). El dia 24, a
les 17.30 h, a l’Escola Vicente Ferrer, amb el
títol L’acompanyament al procés de lectura i
escriptura i anirà a càrrec de Dessiré Hortigón
(logopeda).
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i a
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).

Igualtat: activitats

Aquestes són les activitats organitzades
per al mes d’abril pel Centre de Recursos i
Documentació de les Dones: Gestió de les
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emocions a través del cos (dies 4, 11 i 25
al Casal de Gent Gran de Barri Centre, de
18.15 a 19.45 h), Assertivitat (dies 10 i 17
a Can Jordana, de 17 a 18.30 h), Càpsula
TIC: Podcast i ràdio a Internet (dia 26 a Can
Jordana, de 17 a 18.30 h). Activitats del mes de
maig: inscripcions a partir del 17 d’abril. També
es fa un curs en línia del 30 d’abril al 27 de
maig: LGTBIQ i altres espècies per catalogar:
Introducció a la diversitat afectivo-sexual i
de gènere des d’una perspectiva feminista
(inscripcions del 10 al 19 d’abril).
Informació: Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat /
igualtatsantboi.cat)

Casals d’estiu 2018

El període de preinscripció als casals
municipals d’estiu 2018 serà del 3 (10 h) al
9 (15 h) d’abril de 2018. Totes les persones
interessades han d’omplir un formulari per dur
a terme la preinscripció.
El tràmit es realitzarà per
Internet a través del web
municipal (santboi.cat/
casalsestiu). Es podrà fer,
igualment, de manera
presencial a l’Oficina
Municipal d’Atenció al
Públic de l’Ajuntament. És
imprescindible que l’infant estigui empadronat
a Sant Boi. Hi haurà tres casals al mes de

Tauler Abril’18
desenvolupar els seus recursos i conèixer-se
millor.
Informació i inscripcions: Can Jordana,
programagentgran@santboi.cat, 93 635 12 00
(ext. 169).

Jo soc responsable

El Supermes 2018 ofereix durant tot l’abril activitats exclusives i
descomptes als principals atractius turístics de la comarca com les Coves de Montserrat, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Canal
Olímpic de Catalunya a Castelldefels, el Parc Arqueològic Mines de Gavà,
Catalunya en Miniatura o la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, entre d’altres.
juliol a les escoles Amat Verdú, Parellada i
Antoni Gaudí. També es farà un casal d’arts
escèniques per a adolescents a Can Massallera
(les mateixes dates que els altres) i el casal
infantil del mes d’agost a l’escola Amat Verdú.
Les dates són del 25 de juny al 31 de juliol i de
l’1 al 31 d’agost, respectivament.

Cursos de català

Oferta de cursos i tallers: cursos presencials
de diferents nivells i horaris, cursos en línia
semipresencials amb tutoria (perfectes per a
persones que volen estudiar des de casa), taller
de conversa i taller de reforç de gramàtica.
Places limitades.
Inscripcions: del 3 al 6 d’abril (cal demanar
cita per fer la inscripció al 936529585).
Preus: variables (amb reduccions).

Tallers Gent Gran

El proper mes de maig està previst s’iniciï una
nova edició del taller Fer-se gran i Créixer,
amb el propòsit que les persones participants
trobin les eines necessàries per millorar el
seu benestar i la seva felicitat. Amb aquesta
activitat es vol oferir un espai de reflexió
sobre l’etapa de la vida i sobre la situació de
canvi que representa l’envelliment i donar
l’oportunitat de veure el potencial per abordar
de manera positiva els reptes quotidians.
El taller és gratuït per a totes les persones
de 55 anys i més, que vulguin potenciar i

Les persones amb un gos censat a la ciutat
que vulguin tenir una ampolla per netejar orins
poden demanar-la en qualsevol casal de
Sant Boi (Ciutat Cooperativa i Molí Nou,
Marianao, Cal
Ninyo, Can
Massallera,
Camps Blancs,
Casablanca o
La Gralla).
Es donarà
només una
ampolla per
cada gos
censat fins que se n’exhaureixin les existències.
Informació: santboi.cat

Enquesta de salut

El Departament de Salut i l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) han
posat en marxa l’Enquesta de Salut de
Catalunya, una activitat estadística oficial
de la Generalitat de Catalunya que aporta
informació essencial per conèixer l’estat de
salut, els comportaments relacionats amb la
salut i l’ús dels serveis sanitaris de la població
resident a Catalunya no institucionalitzada.
A Sant Boi ja s’ha fet una primera tanda
d’entrevistes. Es faran noves enquestes els
propers mesos d’abril (25) i juny (20).

Festa Gran de la Gent Gran

El proper 20 de maig a la tarda es farà, en el
marc de la Quinzena Cultural de la Gent Gran,
la Festa Gran
de la Gent Gran.
L’Ajuntament
ret homenatge
a totes les
persones que
han complert
els 80 anys
en el període
que va del
21 de maig de 2017 al 20 de maig de 2018.
Totes aquelles persones que reuneixin aquest
requisit poden inscriure’s a l’acte a través del
telèfon 93 635 12 26 o de l’adreça electrònica
protocol@santboi.cat.
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Preinscripció escolar

El procés de preinscripció dels
ensenyaments de segon cicle d’educació
infantil, primària i secundària
obligatòria s’iniciarà la segona setmana
d’abril. El període de presentació de
sol·licituds serà del 13 al 24 d’abril. .
Més informació: santboi.cat/curs18-19.

Millorar l’ocupabilitat

Cursos adreçats a joves de 18 a 35 anys
per ampliar la formació i millorar les
possibilitats de trobar feina o de tornar
a estudiar. Oferta de cursos: Curs de
monitor/a d’activitats de lleure infantil
i juvenil (del 12 d’abril al 21 de juny: 215
h teòriques i 160 h pràctiques), Cuina
saludable (del 3 d’abril al 17 de maig:
40 h) i Maquillatge de caracterització i
efectes especials (del 4 d’abril al 18 de
juny: 40 h) i L’hort urbà a casa teva (del 4
d’abril al 6 de juny: 30 h). Tots els cursos
són presencials.
Horaris: Curs de monitor/ora d’activitats
de lleure infantil i juvenil (dilluns,
dimarts, dijous i divendres, de 9.30
a 14.30 h), Cuina saludable (dimarts
i dijous, de 17 a 20 h), Maquillatge de
caracterització i efectes especials (dilluns
i dimecres, de 16.30 a 18.30 h) i L’Hort
urbà a casa teva (dimecres, de 16.30 a
19.30 h).

Oci familiar
L’Hora del Conte

18 h I Dv. 20. Contes reials, amb Blai Senabre. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Dv.
13. El circ i la seva màgia, amb Sara Genovart. Lloc: Biblioteca Maria Aurèlia Capmany.
Activitat gratuïta

Estonetes familiars

De 18.30 a 19.30 h I Dc. 11 i 25. Taller. M’agraden
les verdures. Dia 11, per a famílies amb nens i
nenes de 4 a 11 anys. Dia 25, per a famílies amb
nens i nenes d’1 a 3 anys. Inscripcions: a partir del
4 d’abril. Lloc: Ludoteca de L’Olivera. Organització:
Ajuntament

Dijous 19 d’abril

18 h I Taller. Posa’t les piles. Per construir piles
orgàniques investigant quina fruita o verdura genera més
electricitat. Gratuït. Places limitades. Cal fer inscripció.
Per a infants a partir de 6 anys. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dissabte 21 d’abril

11 h I Taller. Prepara la teva pròpia tinta com a l’Edat
Mitjana. Els infants participants dibuixaran dracs i
enganxaran cartells de “drac perdut” per la ciutat, just
abans de Sant Jordi. Amb Rafael Romero, professor
de la facultat de Belles Arts de la UB. En el marc de
l’exposició Colors. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art.
Organització: Ajuntament
10.30 h I Taller. Estampació creativa de Sant Jordi. Per a infants de 6 a 12 anys. Preu: 5
€. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Espai Lúdic
17 h I Club de lectura infantil. Amb
el llibre La Carlota i el misteri del botí
pirata, de l’escriptora Gemma Lienas
(a la foto). Gratuït. Es recomana fer
inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer. Organització: biblioteques
de Sant Boi

Diumenge 22 d’abril

De 10 a 13.30 h I Taller de
Trementinaires. Per conèixer
diverses herbes aromàtiques
i elaborar productes a partir
d’aquestes espècies. Preu:
menors de 3 anys, gratuït.
De 4 a 12 anys, 1 € i majors
de 12 anys, 3 €. Amb el cupó
de la promoció elsupermes.
cat, gratuït. Reserves: www.centresescoltes.cat, telèfon: 93 5902700 i correu electrònic
info@centresescoltes.cat. Lloc: Masia Can Palós. Organització: Ajuntament

12 h I Teatre familiar. Per terra de dracs.
Humor, cançons i contes curts, barreja de
contes tradicionals i d’autor sobre dracs
i éssers mítics de diferents indrets. Amb
Pep López i Pep Collell. En el marc dels
Espectacles Familiars de la Temporada
d’Arts Escèniques. Per a infants majors de
3 anys. Preu: 4 €, a ticketea.com. Lloc: Can
Massallera. Organització: Ajuntament

Divendres 27 d’abril

De 17.30 a 19 h I Taller infantil. El llibre animat. Per entendre la narrativa fotogràfica i
saber què és la imatge fixa i la imatge en moviment, a partir de la confecció d’un senzill
llibre d’animació o flipbook amb imatges. Per a infants de 6 a 10 anys. Cal inscripció.
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dimarts 10 d’abril

19 h I Teatre. McGuffin.
Carlos Latre dirigeix una
peça entre el gènere policíac
i l’humor al voltant de
Hitchcock. Preu: 14 €, entrada
normal, a www.ticketea.com.
Lloc: Can Massallera. Org.:
Ajuntament

Dimecres 18 d’abril

19 h I Conferència. Las revolució de les dones a l’Índia
rural. A càrrec de Montse Ortíz. coordinadora de
sensibilització de la Fundació Vicente Ferrer. Lloc: Can
Massallera. Organització: Fundació Vicente Ferrer

19.30 h I Presentació dels llibres amor@punt3 i El
poble dels bojos. Dels santboians Carme Raichs i
Amadeu Alemany. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Dijous 12 d’abril

Divendres 20 d’abril

De 10 a 20 h I Jornada.
Activa’t per la teva
salut. En el marc del
Dia Mundial de la Salut.
De 10 a 12 I Tallers.
Fomentant l’activitat
física des de la infància
(per a nens i nenes de
P3), Surt de la teva ment, i activa’t amb Mindfulness,
tallers per fomentar l’activitat física dels adolescents,
Entrenar la qualitat de vida? i Com alimentar-nos
correctament quan fem activitat física. De 17.30 h a
19.30 h I Taula d’especialistes. Amb Montse Bellver, cap
d’unitat assistencial del CAR de Sant Cugat, Mariona
Violant Coordinadora del Pla Nacional de Promoció de
l’Activitat Física del Consell Català de l’Esport, Maica
Rubinat, coordinadora territorial del PAFES. Lloc: Can
Massallera. Org.: Ajuntament

Divendres 13 d’abril
20 h I Música. Chet
i Seward. En el marc
de Primavera als
Barris. Gratuït. Lloc:
Can Massallera. Org.:
Ajuntament

21 h I Música. Nina & David Grup de Sant Boi. Preu: 5
€ amb consumició. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les
Muses de Casablanca

Dissabte 14 d’abril

19 h I Llibres. Tarda
espiralera. Commemoració
del 10è aniversari de
l’editorial. Dramatització del
debat entre Clara Campoamor
i Victoria Kent a les Corts
Constituents de 1931 sobre
el vot femení i lectura de
poemes de Maria-Mercè
Marçal en el marc dels 20 anys de la seva mort. Gratuït.
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Espiral Literària
20 h I Música.
Pantanito. En el marc
de Primavera als Barris.
Gratuït. Lloc: Casal de
Camps Blancs. Org.:
Ajuntament
23 h I Ball de saló. Preu: socis, 4 €, i no socis, 6 €. Lloc:
Can Massallera. Org.: Amics del Ball de Saló

Diumenge 15 d’abril

11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer. Amb M.
Lluïsa Casanova, “besnéta” de Rafael Casanova. Gratuït
amb inscripció. Lloc: Can Barraquer. Org.: Ajuntament
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20 h I Música. Josep Benítez
Trio i Gorka Benítez Trio.
En el marc de Primavera
als Barris. Gratuït. Lloc: Cal
Ninyo. Org.: Ajuntament

20 h I Audiovisual. Escalada al Parc Nacional de
Yosemite. Més informació: www.cesboi.cat i Facebook
del Centre Excursionista Sant Boi. Entrada gratuïta.
Lloc: Can Massallera. Org.: CESBOI
21 h. Música. Knockout vs. Cream. Concert dedicat
a la mítica banda Cream. En el marc de Cada mes,
més blues. Preu: 5 € amb consumició. Lloc: Casal de
Casablanca. Org.: Les Muses

Dissabte 21 d’abril
12.30 h I Música. Daniel
Lumbreras. En el marc
de Primavera als Barris.
Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org.:
Ajuntament

17.30 h I Conferència. Alimentació saludable. Amb
la nutricionista Cristina Viader. En el marc del 25è
aniversari de l’entitat. Lloc: Casal de Marianao. Org.:
Ass. Cultural Peraleda Ntra. Sra. de Fátima
18 h I Teatre. 2a Marató d’Arts Escèniques de Sant
Boi. Amb companyies de Sant Boi amb motiu del Dia
Internacional del Teatre. Preu: 3 €. Recaptació, a l’ONG
Pallapupas. Lloc: Can Massallera. Org.: Espai Lúdic
De 19 a 22.30 h I XVIII
Trobada de Dracs. Els dracs
Rufino, Pepitu i Rubricatus
i altres colles. Cercavila,
escenificació de l’alumnat de
l’Escola Montbaig i ball de
dracs. Org.: Garrofers, Diables
de Sant Boi i Ajuntament
20 h I Música. Sparky i Blackswans. En el marc d’Iclub
by Weller. Preu: 5 €, a www.entradium.com, i 7 €, a la
taquilla. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Espai Weller

Diumenge 22 d’abril

9 h I Esport. 7a Cursa de La Roca Negra. Més info:
rocanegra.cat. Hi ha tres modalitats: Long trail (26 km),
short trail (15 km) i caminada (13 km). Lloc de sortida:
pl. Mercè Rodoreda. Organització: CesBoi
11 h I Presentació del llibre: Somnis, lluites i futur: La
història de Ciutat Cooperativa Molí Nou. Del periodista
santboià Albert Aguilera. 11 h I Contacontes. 12.45 h I
Presentació. 13.30 h I Concert de Dolo Beltrán Lloc: pati
de la Parròquia Sant Pere Apòstol. Org.: Ajuntament
amb la col·laboració de Karxofetes i la Comissió de
Festes Cooperativa i Molí Nou

Agenda Abril’18
11.30 h I Taller. Converteix-te en metge forense per
un dia. En el marc de l’exposició Ossos, el Museu ens
proposa descobrir la història a través de les marques als
ossos. Cal Inscripció. Gratuït amb el cupó del supermes.
cat. Lloc: Can Barraquer Org.: Ajuntament

Dilluns 23 d’abril

Sant Jordi 2018. Consulteu les activitats de la diada a
la pàgina 16, agendasb.info i culturasantboi.cat.

Dimarts 24 d’abril

19.30 h I Música. Tututs! La Cobla Bisbal Jove convida
a descobrir què s’amaga darrere d’una cobla. En el marc
de la Temporada d’Arts Escèniques. Preu 3 € al mateix
equipament, mitja hora abans de l’espectacle. Lloc:
Escola de Música Blai Net. Org.: Ajuntament

Dimecres 25 d’abril

11 h I Taller. Poesia de Maria-Mercè Marçal. Amb
Montse Vilà, de Teatrart. En el marc dels 20 anys de la
mort de la poeta. Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió
19 h I Llibres. Reading Club: Read and talk about it.
Club de lectura en anglès. Nova activitat cada tercer
dimecres de mes. Cal fer inscripció. Lloc: Bibl. Jordi
Rubió i Balaguer
19 h I Llibres. Club de lectura fàcil. Amb El cor de jade,
de Jordi Sierra i Fabra. Cal inscripció. Org.: Ajuntament

Divendres 27 d’abril

20 h I Música. Olvido París i Gambardella. En el marc
de Primavera als Barris. Gratuït. Lloc: Can Massallera.
Org.: Ajuntament
22 h I Música. Marc Martín
Trio. En el marc de Sant
Boi Jazz Club. Preu: 8
€. Lloc: Cal Ninyo. Org.:
Ajuntament

Dissabte 28 d’abril

12.30 h I Música. Oriol Tramvia. En el marc de
Primavera als Barris. Gratuït. Lloc: Casal de Marianao.
Org.: Ajuntament
22 h I Música. 13 Grados.
Presentació del darrer treball
del grup. Preu: 10 €, entrada
i cd. Lloc: Cal Ninyo. Org.:
Ajuntament i 13 gradosBCN

Diumenge 29 d’abril

12 h I Dansa. El cos. Sorra de tots els
deserts. Amb les persones participants
al taller Sant Boi balla! En el marc del
Dia Internacional de la Dansa. Lloc: pl.
Catalunya. Org.: Jove Cia de Dansa de Sant
Boi i la col·laboració de l’Ajuntament
Fotografia. Enllaunem Sant Boi. Celebració del Dia
Mundial de la Fotografia Estenopeica amb una trobada
en què podrem fer fotos amb una llauna. Més info:
www.dphotosb.com. Gratuït. Lloc: pl. Ajuntament. Org.:
dPhoto’SB, grup fotogràfic Santboià i Ajuntament

Taller de mindfullness

Exposicions

Dt. 4, 11, 18 i 25. Per treballar l’atenció plena amb
la meditació i altres tècniques psicològiques. Per a
familiars i persones cuidadores de persones afectades
per trastorn mental. Inscripció: dilluns, de 17.30 a 18 h.
Lloc: Casal de Marianao. Org.: Associació Equilibri amb
la col·laboració de l’Ajuntament i la UB

Del 3 al 25 d’abril

4t. Enllaça’t a Marianao

Del 6 al 18 d’abril

Dj. 5. 18 h I Guia d’alimentació saludable infantil.
Dv. 6. 10.30 h I Xerrada. Exercici físic i sedentarisme.
17.30 h I Ioga per infants i marxa nòrdica. Ds. 7. 11 h I
Masterclass de ball. 12 h I Showcooking saludable. Dg.
8. 10 h I Passejada pel Parc Agrari. 11.30 h I Gaudeix
del Parc amb bicicleta a la Jugateca ambiental. Dl. 9.
10 h I Psicomotricitat per a gent gran. 17.30 h I Berenar
saludable per a famílies amb infants fins a 6 anys.
18.30 h I Xerrada. Com afrontar l’ansietat. Dt. 10. 11
h: loga per a infants fins a 3 anys. 17.30 h I Activitats
infantils saludables, de 3 a 10 anys. Dc. 11. 11 h I Taller
de punt de bosses de trapillo. 17.30 h I Taller. Com
Festes infantils saludables. 16 h I Control de tensió
i glucosa. Dv. 13. 17.30 h I Passejada amb visita als
horts comunitaris de Can Pinyol. 18.30 h I Flashmob
comunitari. Llocs: Can Massallera, Cap Montclar, Casal
de Marianao, Centre Comercial Sant Boi, parc de la
Muntanyeta i Fundació Marianao, entre altres punts.
Org.: Marianao Te Cor i Tots som Santboians

Art. Mostra de treballs dels alumnes de Batxillerat
artístic INS Camps Blancs. Gratuït. En el marc de Sant
Jordi. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Cooperació. Camps de voluntariat. Imatges dels
camps enregistrades per voluntaris i voluntàries. Lloc:
Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: Ajuntament i
Servei Civil Internacional

Del 19 d’abril al 23 de juny

Història. Ossos. Un viatge a l’època medieval a
través de les marques que han quedat als ossos. Es
presentaran les restes
òssies de la necròpolis de
Can Massallera datada
entre els segles IX i XI, un
estudi fet per Andrea López,
antropòloga física. Preu: 2
€. Gratuït per a persones
jubilades, aturades, menors
de 12 anys i ICOM. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.:
Ajuntament

Fins al 21 l’abril

A l’escenari

20, 20.30 i 21 h I Espectacles de micro teatre de 15
minuts amb 3 passis per a 15 persones cadascun. Dj. 5.
La amiga. Dj. 12. El Detective. Dj. 26. Muntaner 666.
Preu: 3 € (amb consumició mínima). Lloc: Cal Ninyo.
Org.: Espai Weller

Art. GeniAlogies. Poemes i pintures, homenatge a 14
escriptores, filòsofes, científiques i creadores. Poemes
de Nati Comas i pintures de Josefa Hernández. Lloc: Can
Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

Taller de cinema

Activisme. No volem que la revolució ens neixi morta.
Maria-Mercè Marçal. Acció feminista i política, 197585. Un repàs per la vida pública i l’obra de Marçal i el
seu activisme social i polític a través de fotografies i
publicacions. La mostra viatjarà per altres instituts i
espais de la ciutat. En el marc de la commemoració dels
20 anys de la mort de la poeta i editora catalana MariaMercè Marçal. Entrada gratuïta. Lloc: Institut Joaquim
Rubió i Ors. Org.: Institut J. Rubió i Ors i Ajuntament

Dies 5, 10 i 12. 18 h I Per crear un theremin i un
zoòtrop electrònic, tot recordant els primers passos del
cinema. Cal inscripció. Places limitades. Gratuït. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Taller de fotopoemes

Ds. 14 i 28. D’11 a 14 h I Descobrir i treballar la relació
entre imatges i paraules, com han fet Joan Brossa i
altres autors. Cal fer inscripció i portar càmera digital.
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Pentatló Modern
Ds. 28 i dg. 29. De 8 a
17 h I XXIV Internacional
Vila de Sant Boi de
Pentatló Modern. Lloc:
Escola Esportiva Llor.
Organització: Federació
Catalana de Pentatló
Modern i Escola Esportiva
Llor

Fins al 23 d’abril

Fins al 13 de maig

Història. Els barris de barraques a Montjuïc, Sants i de
les Corts. Testimoni de la vida als nuclis de barraques
que es van establir a la muntanya de Montjuïc i als
barris de Sants i les Corts de Barcelona. Horari: dl. a dv.,
de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 21 h. Ds., de 9 h a 14 h i de
17 h a 20 h. Dg., de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h. Gratuït.
Lloc: Casal de Camps Blancs. Org.: Ajuntament de Sant
Boi amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Fins al 28 de juliol

En veu alta, tots llegim

Els dijous. D’11 a 12 h I Amb el llibre La ballarina de
Berlin, de Joan Daniel Bezsonoffb. Activitat gratuïta. Es
recomana inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Lectura per a capacitats diverses

Els dijous. De 17.30 a 19 h I Amb Platero y yo, de Juan
Ramón Jiménez. Club de lectura per a persones amb
diversitat intel·lectual i diferents capacitats lectores.
Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca. Activitat
gratuïta. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer .
Organització: biblioteques de Sant Boi

Viure Sant Boi
N abril 18

23

Art. Colors. Artistes reconeguts i
nens i nenes de diverses escoles
de la ciutat mostren com senten,
toquen, oloren i veuen els colors.
Gratuït. Lloc: Can Castells Centre
d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament

Aquesta agenda pot ser modificada
Consulteu:

culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

“Actualizamos
la tradición
de la cocina
llevando
al paladar
sensaciones y
recuerdos”

¿Cómo llegasteis a la gastronomía?
Toni: Yo llegué por tradición familiar. Empecé
a los 15 años y he tocado todos los palos. Ahora
soy chef de un buen restaurante, doy clases y
experimento con cervezas artesanas. / María: Yo
llegué relativamente tarde, cuando mis hijos se
independizaron y pude aprender sobre nuevas
tendencias en pastelería. Soy muy creativa.

TONI ROMERO i MARÍA PIÑERO regentan en Sant Boi el obrador de pastelería Romaní. Ella se ha

formado como chef pastelera en lugares tan emblemáticos como Espai Sucre, Escribà, Bubó o Aula
Jordi Bordas. Él es el jefe de cocina de El Racó de Cesc, un punto de referencia de la alta gastronomía
en Barcelona, conocido por sus maridajes con cerveza artesana. Han hecho el postre de la Carxofada.
¿También está de moda en Sant Boi?
María: Nosotros salimos mucho a comer fuera
y sin duda hay una evolución. Están abriendo
restaurantes que lo hacen muy bien. / Toni: Es
importante dar a conocer lo que ya tenemos,
porque hay gente realmente muy buena. Y ofertas
para todos los gustos y bolsillos.

N Hay que dar a conocer
que en Sant Boi hay
nuevos restaurantes
que lo hacen muy bien

¿Cómo definiríais vuestros estilos?
María: Él en lo salado y yo en lo dulce, se trata
de actualizar la tradición buscando sensaciones
y evocando recuerdos, utilizando siempre
productos de mi primera calidad. / Toni: Y, como el
estilo de vida ha cambiado, utilizar menos grasas.

¿Qué es un bizcocho con cremoso de regaliz y
merengue de alcachofa?
Toni: El postre de la Carxofada de este año. Una
locura, pero fue nuestra apuesta. Queríamos dar
una sensación de campo. Empezar con el chocolate
con romero, ir bajando para encontrarse con la
alcachofa y al final llegar al regaliz / María: Hay que
tener la mente abierta y probar combinaciones
que podrían parecer extrañas a priori. / Toni: Para
la Carxofada del año que viene, intentaremos
tener lista nuestra propia cerveza de alcachofa.

N Para la próxima
Carxofada, nos gustaría
tener lista nuestra
cerveza de alcachofa

¿Comer bien está de moda?
María: La gente mira más lo que come y se cuida
más. Aunque sea una moda, cada vez está más
implantada. En el tema de los postres, la gente está
algo obsesionada con el azúcar. / Toni: Se trata de
equilibrarlo, no de retirarlo de la dieta, porque
nuestro organismo lo necesita, es su gasolina.

¿Qué plato o postre vuestros nos recomendáis?
Toni: Yo una cosa muy tonta y curiosa: un brazo de
gitano hecho con bizcocho de samfaina y bacalao
por dentro. / María: Yo estoy muy satisfecha con
nuestra versión del fadrí, con los ingredientes de
siempre pero muy equilibrados. Lo que podríamos
llamar el fadrí 2.0, jaja.

¿Por qué abristeis el negocio en Sant Boi?
Toni: Nos apasiona el núcleo antiguo y en Sant Boi
no había un negocio como el nuestro. No tenemos
una pastelería al uso, porque diseñamos postres
a medida para restaurantes, buscando sabores y
texturas. / María: Cada vez servimos más a clientes
particulares, por el boca a boca. Pasamos aquí
muchas horas y es cómodo estar cerca de casa.

¿Cómo llevais lo de compartir familia y negocio?
María: Muy, muy bien, porque el mundo de la
gastronomía nos encanta a los dos. Pero cuando
tuve que estar con mis hijos, lo hacía de común
acuerdo y muy a gusto.
¿Para una mujer es más difícil?
María: Sin duda. Nosotras siempre hemos de poner
un poquito más. Pero aunque te cueste, si haces lo
que te gusta, lo demás va todo siempre mejor. Eso
es un gran ejemplo de vida para nuestros hijos n

