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Un nuevo modelo económico
NSant Boi apuesta por ser un referente del apoyo al emprendimiento y la economía social

1 Desarrollo económico

El desarrollo económico de Sant Boi es la
principal prioridad del gobierno municipal.
En un contexto general de precariedad
laboral y altos índices de desempleo, el
Ayuntamiento lleva a cabo acciones que
tienen como objetivo estimular la economía
local para contribuir al mantenimiento y la
creación de puestos de trabajo dignos y de
calidad. La ciudad apuesta por un modelo
de desarrollo económico sostenible y
compatible con la justicia social.

2 Un territorio competitivo

Sant Boi quiere ser reconocida como una
ciudad atractiva para la actividad económica, un territorio competitivo capaz de
atraer empresas e inversiones y retener el
consumo local. En el actual ciclo de gobierno, las políticas de territorio y desarrollo
económico actúan de forma coordinada
para que el urbanismo esté al servicio de
las necesidades de la economía real y ten-

El
Ayuntamiento
trabaja para
posicionar
a Sant Boi como
una ciudad
atractiva para
la actividad
económica

ga una incidencia efectiva en la vida cotidiana de las personas.

3 Activos económicos
El Ayuntamiento trabaja para posicionar a
Sant Boi en el entorno metropolitano como
una ciudad singular, generadora de nuevas
oportunidades. En la última década, los gobiernos municipales han puesto en valor
activos de nuestro municipio como la riqueza del entorno natural, el parque agrario o
la fortaleza del sector de la salud, la salud
mental y la atención sociosanitaria. La ubicación estratégica en el entorno metropolitano y la especialidad logística de la zona
industrial son otros factores distintivos que
juegan en favor de la economía local.

4 La economía, con valores
Pero la gran apuesta del gobierno municipal
es consolidar en Sant Boi el nuevo modelo
de la economía social y colaborativa. El la-
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boratorio cívico CoBoi, con sede en el Casal
de Casablanca, se ha convertido ya en un
referente por su trabajo de apoyo a la iniciativa de las personas emprendedoras, el
trabajo colaborativo, las cooperativas y las
ideas de negocio concebidas con voluntad de
innovación y con un valor añadido de carácter social y comunitario. CoBoi es un referente comarcal de la apuesta por una economía
con valores y centrada en las personas.

5 Laboratorio de innovación
El trabajo de CoBoi, que cuenta ya con casi
cuatro años de trayectoria, está facilitando
la interrelación de personas emprendedoras,
empresas e instituciones. Este valor relacional interesa a diferentes negocios e iniciativas que comulgan con nuevas formas de
entender el desarrollo económico. A través
de pruebas piloto se están empezando a experimentar y a observar resultados prácticos
obtenidos a partir de este tipo de relaciones
que CoBoi promueve en su condición original

de laboratorio para el desarrollo del emprendimiento y la economía social.

6 De la idea al negocio

El Ayuntamiento de Sant Boi apoya a las
personas emprenededoras para ayudarles
a convertir sus ideas de negocio en
actividades económicas reales y factibles.
La formación, el asessoramiento y el soporte
económico a sus iniciativas pretende
facilitar la utilización de la fórmula del
autoempleo, que se ha mostrado como una
buena solución para vencer las dificultades
existentes en el actual mercado de trabajo.

7 Simplificar trámites

Con el fin de facilitar la creación de nuevos
negocios y el apoyo al tejido empresarial
y comercial de Sant Boi, el Ayuntamiento
ha optado por concentrar progresivamente
toda su oferta de servicios para la actividad
económica en un mismo espacio, situado
en la masía Torre Figueres. La intención
es mejorar la coordinación y la eficacia de
esos servicios (plan de empresa, licencias,
ayudas, formación, etc), simplificar y

modernizar la tramitación administrativa
en el camino hacia un modelo de
administración más tecnológico y digital.

8 El futuro de la industria

En los próximos meses, el Ayuntamiento
destinará recursos económicos para llevar
a la práctica el Plan de Reindustrialización
de Sant Boi, que dibujará el futuro industrial
de la ciudad en sintonía con los agentes
económicos y sociales del municipio. El
objetivo de este documento, cuyo proceso
de elaboración ya ha comenzado, será
dinamizar la actividad de los polígonos
industriales y, especialmente, facilitar la
instalación de nuevas empresas. Este verano
comenzarán, por otra parte, las obras de
mejora en los polígonos industriales. Se
prevé invertir más de 1,2 millones de euros
para mejorar y reparar aceras, reasfaltar y
cambiar el alumbrado público de la zona.

9 El futuro del comercio
En el caso del comercio, la ‘hoja de ruta’
para los próximos años es el Pla de Comerç
2020, que pretende petenciar el comercio
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local de proximidad, un sector en el que
trabajan más de 4.000 personas en la ciudad de Sant Boi. Entre las mejoras previstas
para aumentar su dinamismo destacan un
conjunto de actuaciones urbanísticas que
tienen como objetivo contribuir a fortalecer
las dinámicas comerciales en lugares como
el Mercat de la Muntanyeta, las calles Lluís
Pasqual Roca y Francesc Macià o la plaza
de la Generalitat.

10 Agentes económicos

Los planes del gobierno municipal para el
desarrollo económico de Sant Boi se fundamentan en una voluntad de colaboración
permanente con los agentes económicos
y sociales de la ciudad, entre quienes se
cuentan organismos como Sant Boi Empresarial, San Boi Motor, Sant Boi Comerç,
Sant Boi Degusta o el Gremi d’Hosteleria.
El Ayuntamiento tiene la intención de configurar en los próximos meses un espacio
estable de trabajo y coordinación con estos
agentes socioeconómicos, con el fin de dar
un nuevo impulso a las políticas locales de
desarrollo económico.
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“Nos dedicamos al reparto a

pie o en bicicleta. Gracias a CoBoi,
vamos a poner
en marcha en
Sant Boi una
prueba piloto
para extender
nuestra
iniciativa a otros
municipios
mediante
personas
dispuestas a
crear así su propio empleo. Som
Bici se encargará de su formación.
El centro de distribución estará
en el kiosco ahora vacío de La
Muntanyeta. ” Lis Brusa, Koiki

“Solo ante el mundo es como te

sueles sentir cuando buscas trabajo.
La lanzadera de
empleo nos ha
venido bien para
no sentirnos
así. Como grupo
hemos salido
muy motivados,
con mucha
energía y una
mirada nueva.
Se pueden hacer
cosas distintas
a lo que todo el mundo dice que
hay que hacer.” Juanjo Martos,
Lanzadera de Empleo de Coboi

“Som un grup d’universitaris

d’Educació Social. Vam guanyar el
concurs Espais
Buits. Hem obert
el quiosc de la
plaça Generalitat
per donar-li un
nou ús. Volem
ocupar l’espai
públic, crear un
marc de relació
comunitària
i posar la
cultura i l’art a disposició de la
gent aprofitant el nostre bagatge
acadèmic.” Georgina Dezcallar,
Fes Kiosc (Circula Cultura)

CoBoi
presenta
12 projectes
d’economia
social
La plaça de la Generalitat va acollir
a mitjan juny el festival d’innovació
i economia social i solidària CoBoi
FEST. S’hi van presentar els 12 projectes que han participat en la tercera
llançadora d’emprenedoria de Coboi.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va destacar que el treball i l’evolució duta a
terme per aquests projectes “ens demostra que una nova economia, més
sostenible i centrada en les persones,
és possible”.
Des de l’any 2012, el Laboratori
d’Emprenedoria i Economia Social
de Sant Boi (CoBoi) treballa al Casal
de Casablanca per donar suport a un
model econòmic que proposa solucions innovadores i col·laboratives
per buscar un impacte directe en la
realitat social. Els projectes presen-

La trobada va tenir lloc a la plaça de la Generalitat, un espai públic emblemàtic
que l’Ajuntament vol reactivar
tats al CoBoi FEST tenien a veure amb
temàtiques com ara el lleure infantil,
la promoció de l’entorn natural, els
serveis a la gent gran o l’escriptura
col·laborativa, entre altres.
Durant el mes de juliol es publicaran les bases per optar a la 4a llançadora de projectes d’emprenedoria
de CoBoi, que es posarà en marxa a
l’octubre. En les tres edicions realitzades fins ara han rebut suport una
trentena de projectes que han assolit
diferents graus de consolidació.

Projectes

-Lleure Lliure
-Mim Psicologia
-Talc
-Blogirls 2.0 Magazine
-M de Mama
-Pirum
-Voces para tranformar la tierra
-Gipsy Art
-La Petjada
-RSE Valor i Gestió
-Espai Gran (a la fotografia)
-Escribe tu libro

Reactivació de dos ‘espais buits’ de la ciutat
Els quiosc de la plaça de la Generalitat, que feia 10 anys que estava tancat, i el local municipal Can Boneu (c/
Jaume I, 2) són els dos primers espais
públics en desús que han tornat a
l’activitat gràcies a la iniciativa municipal Coboi Innova. Ara són la seu dels
projectes Fes Kiosc i Juca, respectivament. El primer és un punt de trobada
comunitari impulsat pel grup de joves
universitaris Circula Cultura!, que hi
organitzen activitats amb la cultura
com a fil conductor. El segon és un local que les entitats Frikigames, Espai
Lúdic i DID Associació comparteixen

per organitzar activitats lúdiques i de
suport socioeducatiu al voltant del joc.
Pròximament també recuperaran
l’activitat altres dos quioscos de Sant
Boi que actualment estan inactius. El
del carrer Bonaventura Calopa acollirà
un taller de reparació i intercanvi de
bicicletes de segona mà. El del parc de
la Muntanyeta serà el punt de distribució d’una empresa de repartiment a
domicili a peu o amb bicicleta.
L’Ajuntament va convocar un concurs d’idees per revitalitzar aquests
espais públics i va seleccionar les propostes amb més valor social afegit.
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La llançadora d’ocupació, una bona eina
per millorar les oportunitats laborals
El Casal de Casablanca, seu de CoBoi, va
acollir a finals de juny l’acte de cloenda de la 4a Llançadera d’Ocupació. 20
persones que estaven a l’atur hi han
treballat juntes durant cinc mesos amb
el suport d’una coach per millorar les
seves oportunitats laborals. Els resultats han estat força satisfactoris, ja
que el 75% d’elles han trobat feina en
aquest temps (12 persones) o han començat a estudiar (3 persones).
L’Ajuntament col·labora des de l’any
2014 amb la Fundación Acción contra
el Hambre per dur a terme a Sant Boi
aquesta iniciativa ocupacional.

L’equip de treball de la quarta
llançadora estava format per persones
de diferents edats i nivells d’estudis i
amb experiència en diferents sectors
professionals. La diversitat de perfils
es considera un factor positiu per millorar la creativitat i la capacitat de
col·laboració del grup a l’hora de buscar feina.
Els equips de les llançadores
d’ocupació treballen per clarificar els
objectius professionals de cadascuna
de les persones participants, desenvolupar les seves competències, enfortir
els talents, millorar l’autoconeixement

i donar suport emocional en el procés
de reorientació de la trajectòria personal i vital.

Acte de cloenda

En l’acte de cloenda, la feina feta en
aquesta llançadora es va presentar
en forma de elevator pitchs (petits discursos individuals de presentació) i
mitjançant una exposició d’escultures
realitzades per les persones participants. Durant l’acte es va signar el
conveni de col·laboració que permetrà dur a terme pròximament la 5a
Llançadora d’Ocupació de CoBoi.

Projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola.

Les dues cooperatives formades
per alumnes de 5è curs de l’Escola
Parellada han donat a les ONG
Desos Opció Solidària
i Conductors Solidaris
de Catalunya una
part de la recaptació
aconseguida aquest
curs amb la venda de
productes cooperatius
.L’acció forma part
del projecte Cultura
Emprenedora,
impulsat per la Diputació de
Barcelona. L’any vinent
s’hi incorporarà l’Escola
Vicente Ferrer.

Xerrades d’emprenedoria al
Col·legi Sant Josep.

55 alumnes d’ESO del Col·legi
SantJosep han assistit aquest
curs, com a part integrant de
l’assignatura d’Emprenedoria,
a diverses xerrades de persones
emprenedores de la ciutat que els
han explicat la seva trajectòria, les
seves motivacions i les dificultats
viscudes per posar en marxa els
seus negocis. L’Ajuntament ha
organitzat les xerrades a petició
del centre.

Sant Boi va viure un ‘maig cooperatiu’
Els ajuntaments de Sant Boi, Viladecans, el Prat, Sant Joan Despí i Vallirana van organitzar la campanya
“Maig Cooperatiu. Economia Social i
Solidària”, en col·laboració amb la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya. L’objectiu era donar visibilitat a les iniciatives d’aquests municipis relacionades amb el cooperativisme i l’economia social.
Durant tot el mes, es van organitzar
una vintena d’activitats en el marc de
la campanya. Sant Boi en va acollir
tres: una xerrada sobre les opcions
de finançament per a aquest tipus de

negoci (Fem Cooperativa!), una sessió
de sensibilització sobre els avantatges d’emprendre de forma col·lectiva
(Pensa en Co) i un mercat per a la venda de productes de les cooperatives
de l’Escola Parellada (projecte Cultura
Emprenedora a l’Escola).

Municipi cooperatiu

Sant Boi, que s’ha posicionat estratègicament com un “municipi cooperatiu”, aposta per les empreses cooperatives i l’emprenedoria social per a la
creació de noves oportunitats de desenvolupament econòmic i ocupació.
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Tallers i cursos per a
persones emprenedores.

“Dissenya la pàgina web de la teva
empresa”, “La teva empresa a la
xarxa” i “Coaching per a persones
emprenedores” són els noms
dels cursos que l’Ajuntament
ofereix a la tardor
per ajudar a millorar
les opcions d’èxit
empresarial. Sant Boi
i el Prat organitzen
conjuntament
aquesta oferta de
cursos gratuïts
subvencionada per
Catalunya Emprèn, la
Diputació de Barcelona i el Fons
Social Europeu.

Sant Boi elabora un pla de
reindustrialització

“Soy maestra y he abierto un
centro de estudios especializado
en trastornos
del aprendizaje.
A través del
Ayuntamiento
tuve noticia
de dos ayudas
económicas que
ofrece el Área
Metropolitana
de Barcelona.
Me devolvieron
parte de la cuota de autónomos y
el alquiler de los primeros meses.”
Mónica López, Centro de Estudios
Sapere Aude

L’escola de negocis IESE ha iniciat l’elaboració, per encàrrec de
l’Ajuntament, del Pla de Reindustrialització de Sant Boi. Aquest document serà el full de ruta que orientarà el futur del sector industrial del
municipi, dinamitzarà l’activitat dels
polígons i afavorirà la implantació de
noves empreses.
En les fases inicials, el pla de reindustrialització analitzarà la situació
de partida de la indústria santboaiana tot recollint i tenint en compte els
punts de vista de les empreses i la
resta d’agents econòmics que operen
en el territori. Posteriorment plantejarà de manera sistematitzada les se-

“M’havia de jubilar i em vaig

apuntar al servei Reempresa. Així
vaig contactar
amb una
altra persona
que va veure
factible donar
continuïtat al
meu negoci. Ja
hem signat la
compravenda.
Estic molt
satisfet perquè
em sabia greu que es perdés un
negoci en marxa des de fa 40 anys
i amb força potencial econòmic.”
Josep Maria Puig, empresa Insmun

“Soy chapista y pintor de

coches de toda la vida. En vista de
lo bajos que estaban los sueldos,
decidí tirarme
a la piscina
con mi propio
negocio. En el
Ayuntamiento
me ayudaron
a hacer el plan
de empresa.
No sé dónde
llegaré pero de
momento estoy
supercontento, aunque trabajo
más que nunca. La clave es el trato,
transmitir confianza al cliente.”
Federico Cabrera, Talleres FD

ves prioritats i objectius i proposarà
mesures per dur-los a terme.
Segons les previsions municipals,
l’elaboració del Pla de Reindustrialització de Sant Boi podria estar enllestida abans de finals de l’any 2016.

Noves oportunitats

La planificació dels sectors industrial
i comercial de la ciutat (mitjançant
el Pla de Reindustrialització i el Pla
de Comerç 2020, entre altres instruments) és clau per orientar de manera ordenada i consensuada el desenvolupament econòmic futur de Sant
Boi i per generar a la ciutat noves
oportunitats d’ocupació.

Adhesió a la
Finestreta Única
Empresarial
L’Ajuntament de Sant Boi s’adherirà
pròximament a la Finestreta Única Empresarial, d’acord amb el que
estableix la Llei de simplificació de
l’activitat administrativa. La implantació progressiva d’aquest sistema de
gestió té com a objectiu final la configuració d’un espai virtual on sigui
possible fer totes les gestions necessàries per dur a terme una activitat
empresarial, amb independència de
quina sigui l’administració responsable, tant pel que fa a la planificació
i posada en marxa d’un negoci com
a les accions per al posterior creixement i consolidació.
El punt de referència de la Finestreta Única Empresarial serà el Canal Empresa de la Generalitat de
Catalunya. L’Ajuntament de Sant Boi
aposta per la millora, simplificació i
modernització de la tramitació i la
gestió administrativa.
canalempresaweb.gencat.cat/es

La masia Torre Figueres serà la seu d’aquest nou servei

Punt d’atenció a l’emprenedoria
L’Ajuntament posarà en marxa durant el mes de setembre, a la masia
Torre Figueres, el Punt d’Atenció a
l’Emprenedor de Sant Boi (PAE).
Des d’aquest nou servei gratuït es
podran gestionar telemàticament els
tràmits de constitució i posada en
marxa d’un negoci que necessiten realitzar les persones autònomes, les
societats limitades (SL) i les societats
limitades noves empreses (SLNE). Per
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fer-ho, caldrà emplear el Document
Únic Electrònic (DUE).

Estalvi de temps i diners

El nou sistema de gestió telemàtica implicarà un estalvi en termes de
costos i temps de desplaçament. El
canvi més important és que d’aquesta
manera es podrà posar en marxa una
empresa en 48 hores, quan presencialment la gestió és força més lenta.

Una economia centrada en les persones
Una economía centrada en las personas

E

l govern municipal de Sant Boi aposta pel desenvolupament econòmic de la nostra ciutat. Aquest és
un dels grans eixos estratègics de la nostra tasca política. Treballem per invertir en els nostres polígons
industrials, per impulsar el comerç de proximitat,
per aprofitar els nostres actius econòmics (com ara
el desenvolupament del sector de la salut i l’atenció sociosanitària) i per demostrar dia a dia que una
nova forma d’enfocar l’economia és possible.
Parlo del model que representen l’emprenedoria,
el cooperativisme i l’economia social. Totes aquestes
fórmules estan plantejades des d’una lògica col·laborativa i busquen donar resposta a nous reptes socials. Fa temps que vam decidir donar suport a aquestes pràctiques innovadores, que ja ens estan situant
com una ciutat referent en l’entorn metropolità.
La punta de llança d’aquesta tasca és CoBoi, un
projecte que té la seu al Casal de Casablanca. Ens
està ajudant a identificar projectes que eren invisibles o tenien dificultats per trobar el camí i que ara
s’estan convertint en iniciatives de l’economia real.
El 14 de juny es van presentar una dotzena d’aquests
projectes durant la CoBoi Fest celebrada a la plaça
de la Generalitat. En aquest espai, precisament,
acaba de recuperar l’activitat el vell quiosc, que ara
allotja una interessant iniciativa comunitària al voltant de la cultura. Gràcies al projecte CoBoi Innova,
abans que acabi l’estiu haurem donat nova vida a
4 espais com aquest que estaven en desús des de
fa temps. Una nova economia, més sostenible i centrada en les persones, és possible.

E

l gobierno municipal de Sant Boi apuesta por el desarrollo económico de nuestra ciudad. Ese es uno de
los grandes ejes estratégicos de nuestra tarea política. Trabajamos para invertir en nuestros polígonos industriales, para impulsar el comercio de proximidad,
para aprovechar nuestros activos económicos (como
el desarrollo del sector de la salud y la atención sociosanitaria) y para demostrar día a día que una nueva
forma de enfocar la economía es posible.
Hablo del modelo que representan el emprendimiento, el cooperativismo y la economía social. Todas
estas fórmulas se plantean desde una lógica colaborativa y buscar dar respuesta a nuevos retos sociales.
Hace tiempo que decidimos dar apoyo a estas prácticas innovadoras, que ya nos están situando como
una ciudad referente en el entorno metropolitano.
La punta de lanza de esta tarea es CoBoi, un proyecto con sede en el Casal de Casablanca. Nos está
ayudando a identificar proyectos que eran invisibles
o tenían dificultades para encontrar el camino y que
ahora se están convirtiendo en iniciativas de la economía real. El 14 de junio se presentaron una docena
de estos proyectos durante la CoBoi Fest, celebrada
en la plaza Generalitat. En ese espacio, precisamente,
acaba de recuperar la actividad el viejo quiosco, que
ahora aloja una interesante iniciativa comunitaria de
carácter cultural. Gracias al proyecto CoBoi Innova,
antes de que finalice el verano habremos dado nueva
vida a 4 espacios como este que estaban en desuso
hace tiempo. Una nueva economía, más sostenible y
centrada en las personas, es posible.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Des del govern
municipal treballem
pel desenvolupament
econòmic de la ciutat
N Desde el gobierno
municipal trabajamos
por el desarrollo
económico de la ciudad

A l’estiu, Sant Boi es posa al dia

L’Ajuntament aprofita l’època de vacances per realitzar obres a la ciutat amb les mínimes molèsties per a la ciutadania.
Els treballs de millora que aviat començaran als polígons industrials i les reparacions previstes a la piscina de la Parellada són
algunes de les actuacions previstes enguany. Cal sumar-hi obres habituals en aquestes dades, com ara el manteniment de les
escoles públiques o algunes petites actuacions a l’espai públic que, des de la proximitat, tenen un gran impacte en el territori.
Aquest estiu també quedaran rematats dos importants equipaments públics: el Mercat de la Muntanyeta i el nou CAP Molí Nou.

Obres al carrer
Millora integral dels polígons industrials

1,25 milions euros. Inici: segona quinzena de juliol
Renovació de la urbanització dels polígons industrials. En una primera fase es milloraran i repararan trams de vorera en mal estat. En
les fases segona i tercera es canviarà l’enllumenat i es reasfaltarà.

Una part important
de les inversions
que realitza
l’Ajuntament es
financen gràcies al
superàvit generat
en pressupostos
d’anys anteriors

Entorn del CAP Molí Nou

Obres en equipaments
Rehabilitació de centres educatius públics

500.000 euros. Entre principis de juliol i finals d’agost
Manteniment d’una dotzena d’instal·lacions escolars. Entre altres, rehabilitació de l’accés a l’Escola Marianao, pintura interior de La Marta, Parellada i Benviure i rehabilitació de lavabos als centres Josep
Maria Ciurana i Cooperativa. Inici de nova fase d’obres a Amat Verdú

Urbanització de l’entorn: 240.000 euros. Darrera fase de les obres
La urbanització de l’entorn del nou edifici està gairebé acabada.
Les obres de construcció del CAP, a càrrec de la Generalitat, també
estan força avançades.

Millores al poliesportiu La Parellada (piscina)

Millores de l’espai públic

Altres millores en instal·lacions esportives

495.000 euros. De principis de juliol a mitjan setembre
Millora de l’edifici de la piscina al poliesportiu. Condicionament de
la coberta, nous aparells de depuració i petites reparacions

200.000 euros. De finals de juliol a mitjan setembre
Substitució de la gespa artificial del camp de futbol Marianao. Millora de l’entorn i l’enllumenat de la pista de bàsquet al c/Torras i Bages

300.000 euros. Execució: al llarg de l’estiu
Entre altres, sustitució de llambordes a la plaça del Mercat Vell,
reparació de peces de paviment a Major/Rutlla, nova plataforma
d’autobusos a Dídac Priu, sifonament de reixes al c/ Montevideo...

Reforma del Mercat de la Muntanyeta

 Canvi de l’enllumenat públic al c/ F. Macià

1,88 milions d’euros. Darrera fase de les obres
Condicionament de noves parades per part de les persones i empreses propietàries, un cop finalitzades gairebé del tot les obres de
reforma i ampliació executades per l’Ajuntament.

180.000 euros. De principis de juliol a meitat de setembre
Substitució de 33 punts de llum: LED blanc, més lluminositat, llum més
uniforme i reducció de consum, emissions CO2 i contaminació lumínica
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Culmina el
proceso de
participación
ciudadana
Desde hace años, el Ayuntamiento de
Sant Boi ha desarrollado numerosos
espacios y instrumentos de participación abiertos a la ciudadanía, siendo
uno de los municipios referentes en
participación ciudadana.
Esta larga experiencia ha conducido a rediseñar y renovar el modelo de
participación ciudadana para adaptarlo a las nuevas necesidades y expectativas de la ciudadanía. Para ello se
ha impulsado durante las últimas semanas un proceso de participación en
el que se han recogido las opiniones
y aportaciones de más de 500 personas a través de diferentes encuentros
y actividades.
Para presentar las conclusiones
de esta primera fase del proceso, el
ayuntamiento convocó un encuentro
festivo para invitar a las personas que
han participado en el proceso y a todas aquellas que quieran sumarse a
partir de ahora. Al cierre de esta edición, la previsión era celebrar dicho

El CAP Montclar
tendrá un
nuevo ascensor
acto, bautizado como “PartiFest”, el 7
de julio en Can Torrents. La finalidad
es conseguir una ciudadanía más activa, implicada y corresponsable con
los asuntos que nos atañen a todos.

Tres retos

Durante este tiempo se han realizado reuniones y charlas de pequeño
formato dirigidas a personas y colectivos. Gracias a la utilización de

un carrito, diseñado para promover
la campaña “ParticiPassió”, se ha explicado el proceso a 360 personas en
diversos lugares de la ciudad. Los 3
grandes retos que se trabajarán de
forma más detallada en la segunda
fase del proyecto, a partir de septiembre, son: una participación con
todos y para todos, más útil y con impacto y más flexible y fácil .
santboi.cat/participassio

En Comú Podem gana las elecciones en Sant Boi
En Comú Podem ha sido la fuerza política más votada en Sant Boi, con el
33,3% de los sufragios, en las Elecciones Generales celebradas el domingo
26 de junio.
El PSC ha obtenido el 23,6% de los
votos emitidos. A continuación se situaron Ciudadanos, con el 13%, PP,
con el 12,9%, ERC-CatSi, con el 9,4%,
y CDC, con el 4,4%.
La jornada electoral ha registrado
una participación del 67,22% del censo electoral, 6,28 puntos menos que
en las Elecciones Generales del 20 de
diciembre de 2015.
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El CAP Monclar farà obres a
partir de mitjans de juliol per
canviar l’ascensor i millorar així
l’accessibilitat de l’edifici. El
vell ascensor se substituirà per
un de nou i més segur. Segons
les previsions, els treballs es
perllongaran fins a meitat d’agost,
és a dir que es duran a terme en
l’època de menor afluència de
persones.
Mentre durin les obres, no hi
haurà servei d’ascensor. Per
minimitzar les molèsties, el centre
sanitari habilitarà una consulta
provisional a la planta baixa per
atendre les persones que no
poden pujar escales. Per facilitar
l’organització del servei, és
important avisar en el moment de
demanar cita prèvia.
Les consultes de pediatria també
es faran, com és habitual, a la
planta baixa. El centre aconsella
a les persones que hagin de
fer gestions rutinàries que les
avancin per tal d’evitar possibles
molèsties. La pantalla informativa
situada a l’entrada de l’edifici
donarà més informació sobre
l’evolució de les obres.

El río Llobregat, un entorno natural
accesible junto al núcleo urbano
NDesde la apertura del acceso peatonal, la ciudadanía ha redescubierto el espacio fluvial
El año 2008 supuso el inicio de la recuperación ambiental del río Llobregat a su paso
por Sant Boi. El proyecto de Recuperación
Medioambiental del espacio fluvial del Llobregat (en el tramo situado entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat) puso en marcha
un trabajo de recuperación medioambiental y paisajística del cauce y los márgenes
del río. El Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) llevó a cabo este proyecto con un
coste próximo a los 6 millones de euros. El
resultado ha sido la mejora de la calidad
mediambiental y paisajística de este espacio natural. Uno de los objetivos principales
ha sido garantizar la accesibilidad peatonal
al renovado espacio fluvial.
Este proyecto diseñado por los arquitectos Enric Batlle y Joan Roig, desarrollado
entre los años 2008 y 2016, ha sido presentado recientemente en la Muestra Internacional de Arquitectura que se celebra en
paralelo a la Bienal de Venecia. Las características de esta actuación llevada a cabo
en 154 Ha (6 km) del espacio fluvial se pueden consultar en la web: www.aftermacht.
llull.cat

De Sant Boi al mar

Gracias a las actuaciones llevadas a cabo
por el AMB, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Boi, se ha conseguido la
conexión entre Sant Boi y el mar a través
del camino que circunda los márgenes del
río. El acceso directo a esta vía se realiza
mediante la plataforma-plaza, situada en la
avenida Maria Girona (enfrente de las Termas Romanas), que se construyó durante la
realización del proyecto.
La mejora de la accesibilidad y la conectividad en la ribera fluvial ha impulsado
un uso social respetuoso y compatible con
este paraje natural. La conexión directa del
núcleo urbano con el río ha facilitado la
afluencia de personas que se acercan a este
espacio para poder disfrutar del contacto

con la naturaleza, ya sea para hacer práctica
deportiva o de una forma más lúdica. Durante todo el año y, especialmente, en la época
estival, los paseos por las orillas del río son
una opción escogida por la ciudadanía.

Reabierto el paso del río

Tras las reiteradas peticiones realizadas por
el ayuntamiento al Ministerio de Fomento
durante meses -debido a la paralización
de las obras que se realizan en la C-245- se
ha reabierto el paso por debajo del puen-
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La recuperación
ambiental del río
Llobregat comenzó
en el año 2007.

te de la carretera en el parque fluvial del
río Llobregat desde el acceso al río en el
“camí del Sorral”, en dirección a el Prat. El
año 2010 comenzó la recuperación de este
camino. En cuanto al uso público del cauce
del río, la actuación consistió en conectar los caminos de mota con apeaderos y
la nivelación de la pendiente para facilitar
el paseo a pie y en bicicleta. La plantación
de árboles y arbustos característicos de los
espacios fluviales, devolvieron su aspecto
original al camino.

Nuevo programa de visitas guiadas
por el río durante la época estival
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa para que
la ciudadanía pueda conocer las características del entorno
natural del río Llobregat
a su paso por Sant Boi.
Se trata de un programa
de visitas guiadas que se
llevará a cabo durante todo
el período estival.
Las visitas guiadas están
pensadas para un público
familiar y se llevarán a cabo
los sábados y los domingos
por la mañana durante los
meses de julio, agosto y
septiembre (hasta el inicio
del curso escolar). Las
personas interesadas en
realizar una de estas visitas
pueden solicitarlo enviando
un correo electrónico al Centro de Educación Ambiental de la
Masía Torre de la Vila (torrelavila@santboi.cat).

Pasarela del río

El paso inundable que une Sant Joan Despí
con Sant Boi fue construido el año 2013.
Esta pasarela resolvió uno de los problemas de accesibilidad del parque fluvial del
Llobregat al conectar ambos márgenes
del río. La pasarela tiene cuatro metros de
anchura y 50 de longitud y está destinada
únicamente al paso de peatones y ciclistas. Las obras fueron financiadas por los
ayuntamientos de Sant Joan Despí y Sant
Boi con recursos procedentes de Fondos

La administración
pública ha invertido
cerca de 7 millones
de euros en la
recuperación de los
márgenes del río.

Europeos (FEDER), además de contar con
la colaboración del Área Metropolitana de
Barcelona. La pasarela fue seleccionada en
los Premios Construmat 2015.

“Anell verd”

Las obras de acondicionamiento del “Anell
Verd”, a su paso por el río, han permitido
extender el camino fluvial del Llobregat
hasta la riera de Can Soler, uniendo de esta
manera el río y la montaña. Las obras han
ido a cargo del Ministerio de Medio Am-
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biente. De hecho, este es el primer camino natural de Cataluña que conecta cuatro
ecosistemas diferentes (urbano, forestal,
fluvial y agrario) mediante un camino de
forma circular que rodea buena parte del
término municipal.
Todas estas actuaciones se han realizado
con la finalidad de respetar el valor de la
flora y la fauna de la zona. Estos espacios
permiten, además de un uso social, la práctica de actividades educativas relacionadas
con el conocimiento del medio natural n

Dos restaurants promocionen
el peix blau al juliol

Dos restaurants de Sant Boi, La
Marimorena i El Pou de la Beleta,
promocionen durant el mes de juliol
el peix blau. Els dos establiments han
apostat pel producte de proximitat,
com la sardina o el verat, per
confeccionar els seus menús. Amb
anterioritat a aquesta iniciativa, els
seus impulsors ja havien promocionat
productes locals, com la carxofa i
les cireres.

El comerç de
Sant Boi s’aplega
en una única
associació

Sant Boi Comerç és
la nova marca dels
comerciants de la
ciutat. Les dues
associacions de
comerciants, Sant
Boi una Gran Botiga i
El Carrer, han decidit
sumar esforços i
han constituït una
única associació. De fet, la redefinició
del nou model comercial de Sant Boi
forma part de les accions definides al
Pla de Comerç 2020.

Escola Cooperativa: 50 anys

El 18 de juny va tenic lloc la celebració
del 50è aniversari de l’Escola
Cooperativa amb una trobada
d’alumnes i mestres que han passat
per l’escola des de l’any 1956.
L’acte va comptar amb la presència
de l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la
tinenta d’alcaldia de Ciutat Educadora,
Alba Martínez.

La Policia Local enceta la
campanya Finestres Obertes
La Policia Local ha posat en marxa una
campanya informativa anomenada Finestres Obertes adreçada a donar consells a
la ciutadania sobre com actuar davant les
molèsties per sorolls i per prevenir els robatoris a les llars durant les absències.
Per tirar endavant aquesta campanya de
civisme, la Policia Local compta amb la col·
laboració dels nens i nenes que participen
als casals d’estiu. Així, els materials de la
campanya són lliurats als infants perquè
els facin arribar a les seves famílies.

Actuacions davant el soroll

La Policia Local aprofita l’arribada de l’estiu
per recordar a la ciutadania la normativa
existent en matèria de contaminació acústica. Les molèsties pels sorolls al carrer
s’agreugen a causa de la necessitat de tenir obertes les finestres per pal·liar el calor
d’aquesta època de l’any.
La campanya informativa de la Policia
Local incideix en el dret de les persones al
descans nocturn i a la tranquil·litat. Tot i
recomanar una mica de tolerància fins a les
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Els consells de
seguretat a les llars
durant l’estiu de
la Policia Local es
poden consultar
al web municipal:
santboi.cat/
finestresobertes

12 de la nit per la utilització intensiva de
l’espai públic a l’estiu, la Policia recorda a
la ciutadania que té dret a demanar la seva
mediació si considera que s’estan vulnerant
els seus drets.

Animals domèstics

L'estiu és una temporada en la qual és
freqüent que els animals domèstics passin moltes hores sols a les llars. Aquesta
circumstància pot esdevenir un focus de
molèsties. La Policia recomana comunicar
aquestes situacions, siguin un fet habitual
o repetitiu, tant en benefici de la pau veïnal
com de la salut dels mateixos animals. Es
pot reclamar l’actuació policial a qualsevol
hora del dia, no només en període nocturn
(si les molèsties són cosa d’un dia i no hi ha
cap urgència és millor esperar a les 22 h).
Finalment, cal recordar que les reformes
a les llars estan permeses de 8 del matí a
9 del vespre, de dilluns a divendres. I també de 9 del matí a 9 del vespre, dissabtes
i diumenges. Tant a espais interiors com
a exteriors n

Més control
a l’entorn
natural de
Sant Boi
L’Ajuntament ha creat un dispositiu de vigilància i control de l’entorn natural davant
de l’ús incorrecte i els actes de vandalisme.
Una de les mesures previstes és el reforç
de la vigilància mitjançant un dispositiu de
control format per l’Associació de Voluntaris Forestals (AVF) i la Policia Local.
El dispositiu de vigilància està format per
la Policia Local i dos controladors de l’AVF.
Els “controladors ambientals” porten una
placa identificativa i fan tasques d’informació i control de l’ús de l’entorn natural a la
zona forestal i el riu. També vetllen perquè
l´ús de l’entorn natural sigui respectuós
amb el medi i amb les persones usuàries.
El servei de vigilància es fa durant tots els
dies de la setmana.

Entra en servei la
minideixalleria del
Mercat de Ciutat
Cooperativa

El dispositiu de
vigilància està
format per la
Policia Local i dos
controladors
de l’AVF.

L’Ajuntament vol fer palès que no tolerarà l’incivisme i els actes vandàlics a l’entorn
natural (format per 430 ha, un 20 % del terme municipal). El darrer any, l’Ajuntament
ha destinat uns 100.000 euros al manteniment de l’entorn natural i la reparació de
danys a causa d’actes vandàlics.
L’Ajuntament té intenció d’aprovar aquest
any una ordenança reguladora dels usos de
l’entorn natural que es treballarà en el marc
d’un procés de participació ciutadana. La
previsió és que s’aprovi abans de finalitzar
aquest any n

Millores
a L’Olivera

L’Olivera
incorpora una
nova façana
intel·ligent de
làmines
motoritzades
que disminueix el
consum energètic
i augmenta
el confort.
Els mesos de
primavera i estiu
la façana estarà
permanentment
ombrejada de
manera que la
radiació solar
sigui nul·la,
cosa que reduirà
el consum de
refrigeració sense
disminuir la llum.
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El 2 de juliol es va inaugurar la
minideixalleria del Mercat de Ciutat
Cooperativa, situada a un edifici annex.
La instal·lació permetrà la recollida
selectiva correcta dels residus generats
al mercat i, d’altra banda, compta amb
una minideixalleria de barri destinada
al veïnat, per facilitar el reciclatge de
deixalles especials que, per la seva
toxicitat, no es poden recollir a casa
(piles, fluorescents, oli de cuina, petits
electrodomèstics, etc.).
Aquest equipament ambiental de
recollida
selectiva
de deixalles
permet
abocar
residus que
no es poden
llençar als
contenidors
del carrer.
La nova
instal·lació
facilita el
tractament
adequat
dels residus
especials i
fomenta el
reciclatge i l’aprofitament de materials.
Alhora, s’evita la contaminació i es té
cura de l’entorn.
El servei funciona els dissabtes en
horari de matí (de 10 a 14 hores). La
resta de dies i els festius, les persones
usuàries podran fer servir les bústies
exteriors de la minideixalleria per
dipositar els residus.
Aquesta actuació és possible gràcies a
la col·laboració entre l’Ajuntament i la
Comunidad de Propietarios del
Centro Comercial Cooperativa i
forma part de l’aposta municipal de
donar suport al mercat del barri i al
comerç de proximitat.

El Clúster de Salut Mental de
Catalunya ja té 50 associats

Cloenda del
projecte Espai de
Debat Educatiu
Can Massallera va acollir el 14 de juny la
jornada de cloenda del projecte “Espai
de debat educatiu”. L’acte va comptar
amb la presència de l’alcaldessa, Lluïsa
Moret, i la tinenta d’alcaldia de Ciutat
Educadora, Alba Martínez. L’Ajuntament
de Sant Boi participa en aquesta
iniciativa de la Diputació de Barcelona. 
L’objectiu és oferir a professionals de
l’educació i famílies la possibilitat de
reflexionar i debatre conjuntament
aspectes importants de l’educació per
consensuar criteris d’actuació i millorar
la coherència educativa.
A Sant Boi, el grup de participants es
reuneix un cop al mes, durant una hora
i mitja, al llarg del curs escolar per
reflexionar al voltant d’un tema central
elegit pel mateix grup. Aquest grup de
persones ha dut a terme un estudi sobre
els hàbits saludables i el temps d’oci
d’infants i persones joves. Atès que el
59% aproximadament dels nens i nenes
que va contestar les enquestes està
entre els 7 i els 12 anys es va acordar
que el nou tema dels Espais de Debat
Educatiu (EDE) sigui l’ús de les xarxes
socials, a fi de valorar les oportunitats
que tenen, de forma que afavoreixi
sobretot l’aprenentatge de la seva
gestió responsable.

El Clúster de Salut Mental de Catalunya
(CSMC) evoluciona positivament i ja compta amb mig centenar d’associats, distribuïts de la següent manera: un 72% són
empreses i centres assistencials; un 13%
entitats; un 11% són Universitats i un 4%
és l’Administració. Durant l’any s’han dut a
terme més de 30 esdeveniments en diferents categories, entre els quals destaquen
la participació al Mobile World Congress,
els projectes interclústers i les missions a
Xile i Mèxic.
Durant l’assemblea celebrada el 15 de
juny, el vicepresident del CSMC, Jordi Salvatella, va destacar l’aprovació del Pla Estratègic, l’assoliment del certificat Bronze
Level i l’entrada al programa Catalonia
Clústers. La cloenda de la jornada va anar a
càrrec de l’alcaldessa, Lluïsa Moret, que va
destacar “la importància que té per a la ciutat ser un referent mundial en salut mental
i la capacitat que ha tingut Sant Boi per reconvertir un estigma en un valor positiu”.

El Clúster de
Salut Mental de
Catalunya és un
organisme impulsat
per l’Ajuntament
de Sant Boi i té la
seu al Palau de
Marianao .

Jornada sobre salut mental

Coincidint amb la celebració de l’assemblea
del Clúster, celebrada a la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer, va tenir lloc una jornada
sobre salut mental que va comptar amb el
director del Servei Català de la Salut, David
Elvira, que va manifestar que la Generalitat destina “el 4,9% del pressupost total del
Departament de Salut a l’àmbit de la salut
mental” i va avançar “un augment rellevant
en el pressupost de l’any 2017”. El màxim
representant del Servei Català de la Salut
també va advertir que “hi ha hagut un fort
increment en les patologies de salut mental entre el col·lectiu infantil i juvenil. En
una dècada ha augmentat més del 50% la
necessitat d’atenció d’aquest sector”. També va afegir que “s’estima que els trastorns
mentals poden representar un 1% del PIB
en pèrdua de productivitat. Cal un pla integral que reculli la salut mental en totes les
polítiques i que impliqui una tasca interdepartamental”.

Dia Mundial
Persones
Refugiades

El 18 de juny va
tenir lloc a la plaça
de l’Ajuntament
l’acte central
del Dia Mundial
de les Persones
Refugiades. L’acció
principal va ser
la performance
El periplo, on
les persones
assistents van
caminar descalces
per un camí
que simulava
el llarg periple
que les persones
refugiades han de
passar tot fugint
dels llocs en
conflicte.
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Per poder gaudir la ciutat
durant els dies de calor
Amb l’arribada de l’estació més calorosa de l’any, es fa més agradable que
mai gaudir de les activitats que ens
proposa la ciutat. Viu l’Estiu a Sant
Boi és el nom genèric d’una programació variada que s’allargarà durant
el mes de juliol i agost i finalitzarà
al setembre amb l’Aplec de Sant Ramon, la trobada clàssica que enguany
arribarà a l’edició número 80.
Cultura a la fresca és una de les
ofertes de Viu l’Estiu. Es tracta d’una
programació de cap de setmana amb
cinema a la fresca al parc de la Muntanyeta, vermuts musicals i altres
concerts a diferents espais públics de
la ciutat, amb la col·laboració de bars

i operadors locals, i altres activitats
amb la clara finalitat de divertir i fernos passar una bona estona amb la
família i els amics.
Per als nens i les nenes, també estan programades ludoteques i tallers.
A més, es podran visitar exposicions
al Museu, a Can Castells Centre d’Art
i a la Biblioteca Jordi Rubió i Barraquer. El festival Karxofarock, campionats esportius, sopars a la fresca i el
Mercat de Pagès dels divendres s’afegeixen a una programació pensada
per poder gaudir de Sant Boi durant
els mesos del temps de calor.
Més informació:
pàg. 22-23 i santboi.cat

El lleure
infantil d’estiu,
una eina per
a la igualtat
d’oportunitats
Més de 4.000 nens i nenes gaudiran
durant les vacances de les activitats
que ofereixen els casals d’estiu municipals i la xarxa d’entitats i agents
socials de la ciutat. A banda dels casals que organitza l’Ajuntament en
els mesos de juliol i agost, a Sant Boi
hi ha un conjunt d’entitats ciutadanes
i iniciatives privades (esplais, clubs
esportius, acadèmies...) que posen a
disposició de les famílies una oferta
cada cop més àmplia i variada d’activitats de lleure infantil.
La col·laboració i el treball en xarxa dels diferents agents permeten
sumar esforços i recursos per fer possible l’accés de tots els nens, nenes
i adolescents que hi volen participar.
Més enllà de la seva funció com a
eina educativa en el temps lliure, les

Acte de reconeixement
dels mèrits esportius

L’Ajuntament tenia previst, al
tancament d’aquesta edició,
celebrar el dia 6 de juliol l’acte
de reconeixement a més de 600
esportistes i unes 18 entitats que
durant la temporada 2015-2016
han aconseguit mèrits esportius,
tant individuals com col·lectius,
en les diferents modalitats
esportives. Els jardins de l’Ateneu
Santboià acolliran l’homenatge.

Cinc triomfs del beisbol

El Club de Beisbol i Softbol de Sant
Boi és campió d’Espanya Sub18.
Després de 14 anys sense aquest
títol, el va guanyar davant del
Marlins Tenerife el diumenge 26
de juny. El marcador va quedar
8 a 10 a favor dels de Sant Boi.
A la categoria Sub 12 es van
proclamar campions d’Espanya i
de Catalunya jugant les dues finals
contra el CB Barcelona. Finalment,
l’equip sènior (a la foto) va quedar
primer al campionat d’Europa
Federations Cup Qualifier després
de guanyar per 6 a 1 l’equip
britànic Southampton Mustangs.
Finalment, l’equip femení juvenil
és campió de Catalunya.

Memorials d’escacs
Els casals d’estiu ajuden a la conciliació familiar i a garantir les necessitats
bàsiques d’alimentació infantil
activitats infantils d’estiu constitueixen una ajuda per facilitar la conciliació de les famílies i són, també, una
forma de garantir a infants de famílies vulnerables les seves necessitats
bàsiques d’alimentació.
Els casals d’estiu municipals, per
exemple, compten des de fa uns
anys amb servei de menjador al mes

d’agost i en altres períodes de vacances escolars.
Per ajudar a garantir la igualtat
d’oportunitats, a les quotes econòmiques dels casals se’ls apliquen reduccions en funció del nivell de renda de
les famílies. També hi ha descomptes
quan s’hi inscriu més d’un infant de la
mateixa família.
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El 19 de juny es va disputar el
7è Memorial Josep Lorente, amb
la participació rècord de 177
jugadors. El guanyador va ser el
peruà Miguel Muñoz. També es va
celebrar la 28a edició del Torneig
Internacional Vila de Sant BoiMemorial Mateu Chalmeta en la
qual van participar 88 jugadors.
Els santboians Jordi Chalmeta
i Josep Maria Salvador van ser
guanyadors dels seus grups.

José A. Carcelén,
tinent d’alcaldia

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

N El socialismo es
la alternativa real

E

n primer lugar, gracias a los 9.717
santboianos y santboianas que nos
han dado su soporte el pasado 26J.
Y felicitar a En Comú Podem por su
buen resultado. Nos congratula ver
que en Sant Boi han vencido claramente las fuerzas de izquierda.
Pero no nos engañemos, el PP ha
ganado las elecciones gracias a la
fragmentación de la izquierda. Su estrategia de alimentar las opciones de
gobierno de Podemos para captar el
voto del miedo le ha dado resultado:
ser la fuerza más votada y diezmar al
socialismo, el único capaz de liderar
una alternativa de gobierno real.
La izquierda ha estado más distraída en ver quién era la primera fuerza
política de la oposición que en generar una alternativa real de gobierno.
Tuvimos la oportunidad de iniciar un
proceso de regeneración democrática
y no supimos aprovecharlo. Ni la corrupción del PP, ni la utilización de los
instrumentos del Estado contra sus
adversarios políticos, ni el desmantelamiento del estado de bienestar han
sido suficientes para que una parte
de la población deje de apoyarlos.
Está claro que sólo si desde el socialismo democrático somos capaces
de generar una alternativa creíble
para la ciudadanía conseguiremos
enviar al PP a la oposición. Un socialismo catalán federalista, que represente al catalanismo progresista no
independentista, será la base para
construir una alternativa a la derecha
reaccionaria española.

Olga A. Puertas,
regidora

Daniel Martínez,
regidor

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Donant resposta
als compromisos

T

N Mientras agoniza

al com es va recollir al Pla de Govern
2015-2019 i des del compromís i voluntat de l’equip de govern, ens trobem immersos en la definició d’un
nou model de participació ciutadana
que avanci cap a espais i mecanismes
més oberts, flexibles i on la ciutadania jugui un paper protagonista.
El procés de participació “Participassió, Comencem de Nou”, que ja
té gairebé dos mesos de vida, ens
ha permès trobar-nos amb molts veïns i veïnes de Sant Boi, amb col·lectius, entitats i partits polítics amb els
quals hem pogut conversar per identificar com haurien de ser aquestes
noves formes de participació. També
hem debatut diverses qüestions en
el si dels òrgans de participació existents, on hem posat sobre la taula els
aspectes importants a millorar.
Tot plegat, ens està donant una
visió molt àmplia que ens permetrà
avançar, en una segona fase, en la
redacció d’un nou reglament de participació ciutadana i en la creació de
projectes i experiències que facin de
Sant Boi un referent en l’àmbit de les
noves formes de participació.
El mateix procés s’ha d’impregnar
dels valors que han de caracteritzar
el nou model i és per això que, per
encetar aquesta segona fase del
procés, volem comptar amb totes
les persones amb les quals ens hem
trobat i amb tothom que s’hi vulgui
sumar, per anar avançant de la mà i
fer-ho des del convenciment i la passió que implica començar de nou.

E

l comercio local es forzado a tasas,
permisos e inspecciones por encima
de la media. ¿Cuándo la ventanilla
única? La panorámica comercial es
desoladora: cierres y traslados. Y en
pura “contradicción” se mantiene
y aumenta el negocio de bares y ultramarinos por gente de ultramar.
¿Cumplen todo lo obligado? ¿Son sus
locales adecuados, respetan horarios, leyes laborales y PRL, la fiscalidad vigente?
En esta liga comercial, ¿se siguen
las mismas normas?, ¿hay un mismo
arbitraje?
Muchos competidores autóctonos
dudan y se plantean el abandono.
Este problema y otros no se resolverán con actos del tipo: “Plan 2020”
presentados por la cotizada Gloria
Serra de La Sexta. Costosos encargos para reanimar nuestras tiendas.
Mucho mejor sería que, en 37 años,
nuestros ediles ya tuvieran una estrategia comercial a corto plazo para
reanimar la actividad económica y
que los electoralistas bandazos se
acabaran: vacua demagogia a favor
del tendero y sospechosa y permisiva tolerancia a la gran superficie.
También es necesario regular al
comercio foráneo. Y este es el triple
reto pendiente de arreglo. Sobran
fotos y figuras en este negocio. El
tendero de Sant Boi desaparece,
mal sustituido por forasteros y grandes superficies. Salven y equilibren
la oferta comercial, que les pagan
para ello.
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Miquel Salip,
regidor

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

N Nosaltres sí que
podem. Fem-ho
en comú!

M

algrat no presentar grans canvis,
el resultat electoral és clarificador.
Catalunya és un espai social, cultural
i polític diferenciat. Mentre que gairebé a tot arreu guanya el PP, a Catalunya els resultats pinten un mapa
on la majoria se situa del centreesquerra cap a l’esquerra i amb la independència -o el dret a decidir- com la
resposta clara al conflicte polític.
Els resultats també mostren un
Estat enquistat, incapaç de reformar-se. Ni en el moment de més descrèdit hi ha uns resultats electorals
que castiguin els grans partits en
excés. Ans al contrari. El PP creix i es
consolida com a primera força, amb
possibilitats d’establir un govern que
per res del món serà social i, encara
menys, donarà sortida a les reivindicacions catalanes.
Mentrestant, a casa nostra tenim
les majories polítiques i socials per
tirar endavant un procés de canvi
profund com és la construcció d’un
estat propi. I creiem que no es pot
seguir dient que com que aquí “ho lidera la dreta”, és millor treballar pel
canvi de majories a Espanya. Ja no.
Perquè això no passarà en un curt
termini. És hora de construir un imaginari col·lectiu sobre com ha de ser
la República del futur. I si som molts
els qui el compartim, farem que allò
que sorgeixi del procés constituent
sigui en favor de les classes populars
d’aquest País, en favor de la majoria.
A Catalunya, el canvi és possible. El
fem plegats?

viure

Sant Boi

Lucía Pérez,
regidora

Marina Lozano,
regidora

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

N Nous regidors,
la mateixa lluita

T

al com ens vam comprometre, arriba l’hora del canvi de regidors a Gent
de Sant Boi. Aquesta decisió va ser
presa per l’assemblea amb l’objectiu
de fomentar la participació a tots nivells i plantejar alternatives a la professionalització de la política, una
pràctica que ens ha posat en mans
d’uns polítics professionals que tenen com a principal objectiu objectiu
mantenir-se a la poltrona, de vegades a qualsevol preu. L’objectiu de la
rotació de regidors és, també, comptar amb més companys amb experiència en la lluita institucional de cara
al futur i assegurar que els regidors
siguin, exclusivament, la veu de l’assemblea. Un altre món és possible i
altres formes d’entendre la política
l’han de fer realitat.
Canvien els regidors però la lluita
continua sent la mateixa: avançar
cap a una participació ciutadana real,
cap a nous models econòmics que
siguin capaços de proporcionar una
feina digna per a tothom i de respectar el nostre entorn natural i cap a la
remunicipalització dels serveis públics, amb l’objectiu de no deixar les
necessitats socials en mans de l’interès econòmic de les empreses privades. No és aquest, per tant, un escrit
de comiat, ja que ens continuarem
trobant on sempre ens hem trobat:
als carrers i a les assemblees. És un
escrit de benvinguda al company que
em substituirà a partir del mes de
juliol: Jorge Romero, benvingut!

Jordi Garcia,
regidor

ciu.cat | twitter: @ciusantboi | @jordistboi
facebook.com/ciusantboi

ppsantboi.com

N Apostem i treballem
per un Sant Boi millor

N Sant Boi, comunista
y populista

Q

uiero dar las gracias a los 5.291 santboianos que han respaldado con su
voto al Partido Popular es las pasadas elecciones generales.
Lo destacable, aparte de la subida
del 10% en votos de nuestro Partido,
es que los santboianos se han decantado por una mayoría abrumadora a
favor del comunismo y del populismo de Podemos, mientras que en el
resto de España han perdido más de
un millón de votos y en las ciudades
donde gobiernan, han retrocedido
de forma importante.
Y es que no lo es lo mismo predicar que dar trigo y, allí donde gobiernan, el mundo feliz que prometen no
se cumple ni en los mejores sueños.
¿Dónde están los planes de rescate
ciudadano, las auditorías de la deuda
y todas las estupendas ayudas que
prometían?
La demagogia, prometer lo imposible e incitar al odio y al resentimiento de los ciudadanos contra quienes
han sacado al país de la ruina y la
quiebra por las medidas aplicadas,
tras recibir una herencia de infarto,
ha sido la estrategia utilizada.
Ahora se preguntan dónde están
los más de un millón de votos que
han perdido. Es sencillo: el mundo feliz que prometen es una falacia y una
parte del electorado que les apoyó
en su momento, les ha calado rápido.
Eso sí, el más listo de la clase que es
Garzón de IU se ha garantizado sillón
y a los populistas les ha endiñado los
11 millones de la deuda de su partido.

D

es de Convergència de Sant Boi treballem per millorar la nostra ciutat i
ho fem amb actitud crítica i en positiu. Aquest treball diari el realitzem
colze amb colze amb els santboians
i les santboianes, perquè és la nostra
voluntat fer partícip d’aquest procés
de millora i construcció el mateix poble de Sant Boi.
Necessitem que el recorregut que
hem iniciat esdevingui integrador,
és a dir que entitats, col·lectius, etc.
participin del procés de millora i que
plegats treballem per aconseguir un
objectiu comú, una finalitat senzilla i
natural: fer un Sant Boi més potent i
sostenible. Convergència de Sant Boi
aposta per un poble més net, amb
menys impostos per càpita i amb uns
pressupostos més clars i transparents. Reclamem potenciar el comerç
de proximitat i les nostres festes
(Festa Major, festes de barris, Cavalcada de Reis, etc.) ja que són la nostra
marca de cara a l’exterior.
Hem de treballar per reactivar la
promoció econòmica, Sant Boi és un
dels el pobles del Baix Llobregat
amb més atur, hem de seguir apostant per tenir pisos de protecció oficial com els del Llor però amb un
preu digne i just. Apostem per rehabilitar l’Ateneu Santboià.
No ens cansarem de dir-ho, hem
d’apostar i treballar per a tots els
santboians i les santboianes.
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L’Ajuntament selecciona
15 persones joves per treballar
a empreses de Sant Boi

El programa Fem Ocupació per
a Joves ha entrat en la fase de
contractació laboral.
L’Ajuntament està fent en l’actualitat
la preselecció de les persones joves
candidates a cobrir 15 llocs de treball
a les empreses del municipi. El
termini d’inscripció finalitza el pròxim
dia 31 d’agost.
Aquest programa ofereix: contracte
laboral (6 mesos mínim), formació
adaptada al lloc de treball (90 hores)
i orientació i acompanyament durant
tot el procés.
Els requisits per participar són: tenir
entre 18 i 29 anys, estar en situació
d’atur (inscripció a l’OTG com a
demandants d’ocupació), haver cursat
ESO, Batxillerat i/o Cicles Formatius
de Grau Mitjà i haver-se inscrit en
el sistema de Garantia Juvenil o bé
complir els requisits necessaris per
inscriure-s’hi.
El programa Fem Ocupació per a
Joves està gestionat per l’Ajuntament
de Sant Boi amb una subvenció del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
L’objectiu d’aquesta iniciativa
és facilitar la inserció laboral de
persones joves en situació d’atur i
prioritàriament amb experiència
professional. Com a eines cap a
la inserció s’ofereixen formació
específica per a un determinat lloc de
treball, acompanyament i tutorització
al llarg del programa.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 652 98 30 (ext. 192) / santboi.cat

OFERTES
DE TREBALL
El Servei
d’Intermediació
i Orientació Laboral de
l’Ajuntament posa en
contacte persones de
Sant Boi que busquen
feina amb empreses
i comerços que
necessiten personal.
El servei és gratuït.
Ràdio Sant Boi (89.4
FM) emet cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 652 98 30).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 652 98 30).

Beques joves. L’Ajuntament destinarà 40.000 euros a la nova convocatòria d’ajudes per a jo-

ves de la ciutat. Els objectius principals són col·laborar en el finançament de projectes de joves
de Sant Boi. Sol·licituds: es podran presentar entre el 12 de setembre i el 14 d’octubre de 2016.
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt (presencial) i a joventutsantboi.cat, a partir de l’1 de
setembre de 2016.

Universitat

Del 5 de juliol al 20 d’octubre, tindrà lloc
el període de
matrícula per al
curs 2016-2017 de
la UNED a graus (el
19 de juliol a les
19 h es farà una
sessió informativa)
i al Curs d’Accés
Directe (el 5 de
juliol a les 19 h
es farà una sessió informativa). La matrícula
al CUID (idiomes) tindrà lloc del 18 de juliol al
31 d’octubre. Matrícula: UNED Sant Boi-Edifici
L’Olivera, plaça de Montserrat Roig, 1,
tel. 93 6545333, unedbarcelona.es

Cursos de català

Cursos i tallers de català per a persones
adultes organitzats pel Servei Local de Català
de Sant Boi: cursos presencials de diferents
nivells i horaris, cursos en línia semipresencials
amb tutoria (perfectes per a persones que
volen estudiar des de casa), tallers de 20
hores de repàs de gramàtica i de conversa.
Inscripcions: del 15 al 23 de setembre, amb
cita prèvia (Servei Local de Català, 93 6529585,
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cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya). Places:
limitades. Preus: variables (amb reduccions).

Viatgeteca

El Servei
d’Informació
Juvenil El Punt
ha actualitzat
les guies de
viatge que
ofereix per
planejar les
vacances. Són
de consulta i
també estan en préstec. També s’hi pot obtenir
el carnet d’alberguista i el carnet internacional
d’estudiant. El servei ofereix gratuïtament
les guies antigues per endur-se-les a casa.
Informació: joventutsantboi.wordpress.com

Piscina d’estiu

Oberta la temporada de la piscina d’estiu de
La Muntanyeta
Dies i horaris: del 18 de juny al 4 de setembre,
entre les 11 i les 19 hores.
Preus: entrada piscina menors de 16 anys i
majors de 65 anys, 3,90 euros; entrada piscina
majors de 16 anys, 4,60 euros.

Tauler Estiu’16
Matrícula: els nous alumnes es podran
matricular al juliol
Preus: 4 hores setmanals (65,3 euros de
matrícula anual i 29,4 euros de quota mensual)
i 2 hores setmanals (43,5 euros de matrícula
anual i 21,7 de quota mensual)
Informació: 93 661 46 46

La formació t’obre portes

Festa dels 18. Si fas 18 anys el 2016 pots celebrar-ho a ‘La Festa dels
18”. Serà dissabte 16 de juliol de 2016 i es farà al camp municipal Marianao Poblet. Amb animació del grup santboià Tricomedy, les persones que
assisteixin a la festa gaudiran d’una variada oferta d’activitats (festa Holi,
sessió Dj’s i festa escuma). Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt

Els menors de 4 anys tindran entrada gratuïta
si van acompanyats d’un adult amb entrada.
Abonament quinzenal: menors de 16 anys
i majors de 65 anys, 19,40 euros; majors de
16 anys ,25,75 euros; familiar (pare, mare,
fills/es menors d’edat i ascendents, dins la
mateixa unitat familiar), 67,50 euros; família
monoparental (progenitor i fills menors
d’edat, dins la mateixa unitat familiar),
42,50 euros.

Torna una nova edició de La formació t’obre
portes amb cursos que es faran de setembre de
2016 a maig 2017:
- De setembre de 2016 a maig de 2017 (330 h):
Curs de preparació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau mitjà.
- De setembre de 2016 a maig de 2017 (300 h):
Curs de preparació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior.
- De setembre a desembre de 2016 (60 h):
Curs de preparació a l’examen de B1 d’anglès
(equivalent a l’Intermediate i al PET).
- Octubre 2016 (18 h): Curs d’edició fotogràfica
- Novembre 2016 (18 h): Curs d’edició de
vídeos amb You Tube
Inscripcions: 9 de setembre a partir de les 10 h
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt,
joventutsantboi.cat, 93 652 98 43

L’Ajuntament concedeix ajuts (amb un
import global de 152.500 euros) per a la
rehabilitació d’edificis
i habitatges. En el
cas dels habitatges,
les actuacions
subvencionables
són les destinades a
millorar l’habitabilitat,
l’adaptació per a
les persones amb
mobilitat reduïda,
l’eficiència energètica
i l’arranjament
d’habitatges ocupats
i aquells desocupats
que es vinculin a
la borsa municipal de mediació entre
propietaris i llogaters o masoveria urbana.
Pel que fa als edificis, la convocatòria
preveu dos programes: un adreçat a
la millora de l’accessibilitat en edificis
plurifamiliars i un altre destinat a la
conservació.
Termini de presentació: fins al 22 de juliol
(cal trucar prèviament).
Informació: 93 635 12 23, santboi.cat/
tramits

Festival Altaveu 2016

La programació de la vint-i-vuitena edició
del Festival Altaveu (9 i 10 de setembre) es
donarà a conèixer durant la primera quinzena
de juliol i les entrades es posaran a la venda
a partir del 15 de juliol a través d’Internet.
Venda a Internet: Ticketea.com
i festivalaltaveu.cat

Arts plàstiques

El Centre d’Art de Can Castells és un servei
dedicat a la difusió de l’art contemporani i a
la formació i creació artístiques
en general. Dins del marc de
la formació cultural i artística,
aquest equipament ofereix el
taller d’arts plàstiques per a
adults i infants. Per informarse dels continguts del curs i
determinar el nivell cal passar
primer per Can Castells a parlar
amb la professora del taller.
Inscripcions: de dilluns a dijous
de 16 a 20.30 hores
Dates del curs: de l’1 d’octubre de 2015 al 22
de juny de 2016

L’Ajuntament destina
152.500 euros a la rehabilitació
d’edificis i d’habitatges

Horari d’estiu de l’OMAP

L’Oficina Municipal d’Atenció al Públic (OMAP)
farà horari d’estiu des de l’1 de juliol fins al 9
de setembre.
Horari: de 8.30 a 14 h
Dies: de dilluns a divendres
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Oci famiiar
Dibuixem una realitat millor

18 h I Dies 5, 7, 12 i 14. Taller d’art urbà en família per expressar idees plàstiques i
creatives tot utilitzant elements del mobiliari urbà (papereres, contenidors, fonts, etc.).
Llocs: pl. Teresa Valls i Diví (dies 5 i 7) i rbla. Rafael Casanova (dies 12 i 14). Inscripcions:
a partir del 27 de juny, a ludotecaolivera@santboi.cat o al tel. 93 652 98 44. Gratuït amb
places limitades. Organització: Ajuntament

Dissabte 9 de juliol

22 h I Taller. Els secrets de la nit. La Lluna, els
planetes i les constel·lacions amb una silenciosa
escolta de la fauna nocturna i llegendes del
Baix Llobregat. Punt de trobada: Urb. Cesalpina.
Reserves: info@centrescoltes.cat i tel. 93 590 27 00
(Can Palós) fins al 27 de juny. Org.: Ajuntament

Diumenge 10 de juliol
12 h I Solidaritat.
Mulla’t per l’esclerosi
múltiple. Lloc:
piscina d’estiu de
la Muntanyeta.
Organització:
Fundació Esclerosi
Múltiple amb la
col·laboració de
l’Ajuntament.
Informació:
sbesports.cat i
esclerosismultiple.
com

Ludoteques al carrer

D’11 a 14h I Dia 9. Jocs i joguines de
la Ludoteca L’Olivera amb racons de
construcció, espai de contes, espai
simbòlic, etc. I l’art de fer bombolles
gegants de sabó, a càrrec de Bombolles
de Sabó. Ll
oc: pl. Montserrat Roig.
Dia 16. Taller. Som petits, amb
construccions, encaixables, vehicles,
supermercat amb tots els seus
components, disfresses, maquillatge i un
petit teatret de titelles. També hi haurà túnels, ponts, tobogans, etc. Per a nens i nenes
fins a 10 anys. Jocs de cucanya, basats en els jocs populars i tradicionals: curses de sacs,
el joc de trencar l’olla, la gallineta cega, etc. Per a infants de 3 als 12 anys. A càrrec de
Quiràlia. Lloc: pl. Mercat Vell.
Activitats gratuïtes. Organització: Ajuntament

19.30 h I Cant coral. De música i de poetes amb la
Coral Renaixença. En el marc del 40è aniversari de
l’entitat. Lloc: parròquia de Sant Antoni M. Claret. Preu:
taquilla inversa, els assistents decideixen què volen
pagar. Organització: Coral Renaixença

Diumenge 17 de juliol

Exposicions
Del 7 de juliol al 2 de setembre

Art. Quatre per Quatre. Artistes d’Itàlia
i Catalunya. Vittorio Amadio, Ferran
Soriano, Marisa Marconi, Pujol Grau,
Clodoveo Masciarelli, Josefa Hernández,
Silvio Craia i Albert Casals. Inauguració:
dia 7, 19 h, amb el crític J. M. Cadena.
Gratuït. Lloc: La Saleta, Can Castells
Centre d’Art. Organització: Ajuntament

Fins al 14 de juliol

Fotografia. Retorn als orígens: viatge a la vall de l’Omo, al sud d’Etiòpia. A càrrec de
Quaderns de Bitàcora. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques
de Sant Boi

Dimecres 6 de juliol

18 h I Música i poesia. Festival d’estiu. Lloc: Cal Ninyo.
Gratuït. Organització: Retalls d’Art
18.30 h I Literatura. Tertúlia literària: El candelabro
enterrado, d’Stephan Zweig. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi
19 h I Esport. Acte de reconeixement a l’esport
santboià. Trobada per reconèixer els mèrits esportius
d’equips i esportistes de la ciutat. Lloc: Jardins de
l’Ateneu Santboià. Organització: Ajuntament

Dijous 7 de juliol

Fins al 23 de juliol

Art. Un tast d’art. Treballs dels participants als cursos del Taller Municipal d’Arts
Plàstiques. Lloc: Can Castells Centre d’Art. Gratuït. Organització: Ajuntament

20.30 h I Música: Grupo Oid Mortales. Música popular
llatinoamericana en el marc del 51è Fest. Internacional
de Cant Coral de Barcelona. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 3 €.
Org.: Coral Renaixença, FCECC i Ajuntament

De l’1 al 28 d’agost

Dissabte 9 de juliol

Literatura: Pessigolles, catàleg d’emocions i sentiments. Mostra produïda pel Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Fins al 4 de setembre

Història. Per bruixa i metzinera. La cacera de
bruixes a Catalunya. El fenomen de la bruixeria
ha generat molts tòpics al llarg de la història que
sovint han estat utilitzats en les arts plàstiques,
la literatura i el cinema… Aquesta mostra està
produïda pel Museu d’Història de Catalunya. Lloc:
Museu-Can Barraquer. Preu: 2 €. Organització:
Ajuntament

20 h I XX Vespre Musical a Sant Ramon, amb corals
de Sant Boi, Viladecans i Sant Climent i sorpreses
amb motiu dels 20 anys de la trobada. Lloc: ermita de
Sant Ramon. Gratuït. Organització: corals de Sant Boi i
Ajuntament
23 h I Música. Va parir tour de
ràdio Flaixbac. Dj’s i locutors:
Carles Pérez, Andreu Presas, Dídac
Tomàs i el Gran Germán. Tres hores
de bona música amb marxandatge,
mapping i visuals. Lloc: pl.
Agricultura. Gratuït. Organització:
Ajuntament
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11 i 12 h I Taller. Diumenges astronòmics. Observació
solar i planetari digital. Reserves a reserves@
explora360.com. Preu: 2€ (nens fins a 7 anys); 4€, la
resta. Lloc: Can Julià. Organització: Ajuntament
11.30 h I Visita
teatralitzada a Can
Barraquer. Amb la
“besnéta” de Rafael
Casanova. Lloc:
Museu-Can Barrquer.
Gratuït. Organització:
Ajuntament

Dijous 21 de juliol

19 h I Col·loqui. Cicle
d’Art i Poder. Connexió
per Skype amb el Museu
Arte on di Castel di
Lama (Itàlia) per oferir
un diàleg entre artistes
Italians i catalans.
Projecció de vídeos dels protagonistes. En el marc de
l’exposició Quatre per Quatre. Lloc: La Saleta del Centre
d’Art Can Castells. Gratuït. Organització: Ajuntament

Dimecres 7 de setembre
18.30 h I Literatura.
Tertúlia literària sobre
Don Quijote de la Mancha
per commemorar els 400
anys de la mort del genial
escriptor espanyol Miguel de
Cervantes. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques
de Sant Boi

Viu l’Estiu a Sant Boi’16
Campionat d’Europa de Seleccions
Nacionals de Softbol Juvenil

A partir de les 10h I De l’1 al 6 d'agost. Amb la
participació de seleccions nacionals de 12 països. Lloc:
Estadi de Beisbol i Softbol Sant Boi. Organització: CBS
Sant Boi i Federación Internacional de Softbol amb la
col·laboració dels ajuntaments de Sant Boi i Gavà i les
federacions catalana i espanyola de Beisbol i Softbol

Esport a la Plaça

De 19 a 21 h I Del 4 al
8 de juliol. Lloc: parc de
La Muntanyeta (espai de
cistelles fixes). De l’11 al
15 de juliol. Lloc: pl. Mercè
Rodoreda. Del 18 al 22 de
juliol. Lloc: espai públic
entre c/ Girona cantonada
c/ Montmany. Del 25 al 29
de juliol I Lloc: pl. L’Olivera
(Casablanca). Gratuït. Per a
nens i nenes de 5 a 14 anys.
Organització: Ajuntament

Enjoy! Marianao

19 h I Dies 5, 12, 19 i 26 de juliol. Taller. Per aprendre
anglès de manera visual i divertida. Lloc: Casal
Marianao. Activitat gratuïta per a persones adultes.
Organització: Ajuntament

Salut i ball urbà

18.30 h I Dies 7, 14, 21 i 28 de juliol. Taller. Per
aprendre ètica, medicina i ball per millorar la salut
d’una forma divertida. Per a joves a partir de 15 anys
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Gratuït amb
inscripció. Organització: biblioteques

Sopars a la fresca

CULTURA A LA FRESCA

T’agraden els curtmetratges?
20 h I Dies 14 i 21 de
juliol. Per aprendre a
explicar una història
en un curtmetratge
i descobrir la màgia
del cinema. Amb
Unwhuproducciones.
Gratuït. Lloc: Casal de
Marianao. Organització: Ajuntament

CINEMA A LA FRESCA

22 h I Dia 15: Pride!, de Matthew Warchus. Dia 22: Blade Runner (directors cut, versió Warner), de Ridley
Scott. Dia 29: Dios mío, ¿pero qué hemos hecho?, de Philippe de Chauveron. Lloc: Amfiteatre del parc de
la Muntanyeta. Gratuït. Org.: Ajuntament

Colegiate Baseball League Europe

A partir de les 10h I 19, 20 i 21 de juliol. Lliga
universitària amb jugadors d’EUA, Canadà i altres països
europeus. Lloc: Estadi de Beisbol i Softbol de Sant Boi.
Organització: CBS Sant Boi

Campionat d’Europa Juvenil de
Pentatló Modern

A partir de les 16 h I Del 27 al 31 de juliol. Amb la
participació de 120 esportistes de 20 països. Lloc:
Estadi Joan Baptista Milà i carrer de Baldiri Aleu.
Organització: Federació Catalana de Pentatló Modern
amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Consell Català
de l’Esport

VERMUTS MUSICALS AMB BARS’N’VIU

12 h I Dia 10: Folia Baroque, música actual en clau barroca. Espectacle infantil En Ximpa a la Selva, de
Sinilos, i artesania de We Art. Dia 17: Music Arqueology, (foto 1) jazz dels 50. Tallers i malabars de Cirkeboi
i artesania de We Art. Dia 24: The Fireflies, (foto 2) quartet femení de jazz, blues i swing, i percussió de
Bumbamboi. Dia 31: Maio de Sal, (foto 3) sons portuguesos amb percussió, música criolla i samba. Tallers i
malabars de Cirkeboi i artesania de We Art. Dia 7 d’agost: Calmo, (foto 4) versions de pop. Tallers i malabars
amb Cirkeboi i artesania de We Art. Llocs: Museu-Can Torrents i pl. Generalitat (només el concert del 24 de
juliol). Gratuït. Org.: Espai Weller de Cal Ninyo, Les Muses de Casablanca, La Masia, Backstage i Ajuntament

MÉS CONCERTS

21 h I Dia 15. Música. Don’t Believe The Ad, grup santboià de rockabilly, blues, gypsy jazz i jungle swing.
Dia 22. 21 h I Música. Henrich Novác Bluegrass Band Quartet en un dels tres concerts a Barcelona del
músic de Bratislava. Dia 29. Música. Little Blues Band, grup santboià sorgit del Sant Boi Rewind. Lloc: Casal
de Casablanca. Preu: 6 €. Organització: Les Muses de Casablanca

Portes obertes a Mugendo

De 17.30 a 20h I Del 29 d’agost al 3 de setembre.
Grups per edat. Lloc: Carrer Sant Joan Bosco, 33. Places
limitades, reserva santboi@mugendo.es. Organització:
Mugendo Sant Boi (entitat d’arts marcials)

2

Mercat de pagès

5

22 h I Dies 8, 15 i 22 de juliol. sopars amb animació i
música en directe. Preu: 10 €. Inscripció: al casal. Lloc:
Casal de Marianao. Organització: Ajuntament

4
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7

Karxofarock 2016

Dia 8: 19 h I Batucada, de pl. Catalunya a pl.
Ajuntament, amb Grup de Percussió dels Diables de
Casablanca, Can Paulet Percussió i Diabòlics Músics.
20 h I Concerts: Neurastenia, La Banda del Panda,
Afrokan (dansa africana), Santo Machango, Tu madre
esputa i Morsa Dj.

3
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De 15 a 21 h I Els divendres. Venda de productes del
Parc Agrari del Baix Llobregat, activitats i tallers de
cuina saludable. Lloc: rambla de Rafael Casanova. Org.:
Ajuntament i Parc Agrari del Baix Llobregat

80è Aplec de Sant Ramon

Dissabte 3 de setembre. 19.30 h I 38a Cursa a Sant
Ramon. Inscripcions: del 8 de juliol al 29 d’agost, a
www.sbesports.cat i www.cursasantramon.cat. Sortida:
Estadi Municipal d’Atletisme Constantí Miranda. A
l’ermita hi haurà nit astronòmica i sopar a la fresca.
Preu i inscripcions al sopar: 5 €. Inscripcions, fins al 12
d’agost, a torrelavila@santboi.cat
Diumenge 4 de setembre: 2a Guau, quina pujada! (amb
gossos), tallers de descoberta del medi i tradicional
pujada a peu. Inscripcions a la cursa Guau, quina
pujada!: torrelavila@santboi.cat, fins al 12 d’agost.
Organització: AEG Sant Ramon Nonat, Club Atletisme
Sant Boi, Consell de Medi Ambient i Ajuntament (amb
el suport del voluntariat de Medi Ambient i el Refugi
Municipal d’Animals de Companyia)

Dia 9: 18 h I Karxofetes nens i música: percussió
infantil amb els grups Percucoope i Can Paulet, un
espai amb jocs d’aigua, d’experimentació i un racó del
conte amb Blai Senabre per a nens i nenes fins a 3
anys. Per a nens i nenes a partir de 4 anys, un racó amb
l’esplai Greska, un altre racó dels científics i espectacle
d’animació amb Xiula.
21 h I Concerts: Sawaro, A4 Reggae Orquestra, poesia
amb Esteve Bosch, Muyayo Rif, Rumba sin rumbo i
Horacio Dj. Lloc: parc de la Muntanyeta. Organització:
Col·lectiu Karxofarock

MÚSICA A LA FRESCA A LA TORRE BENVIURE

22 h I Dia 9. Nit flamenca amb el jove cantaor Pere Martínez. (Foto 5). Dia 16. Nit de cant coral amb
la Coral Pedres Blanques (foto 6). Dia 23. Música. Boxets, (foto 7) autors de Bombolles de colors,
videoclip solidari per a la Barcelona PID Fundation, contra les malalties minoritàries relacionades amb
immunodeficiències primàries
En el marc de la 6a Música a la Fresca. Lloc: Torre de Benviure. Preu: 4€ (incloses invitació i copa de cava).
Organització: Unión Extremeña

LA PLATJA

20.30 h I Lloc: Terrassa de Cal Ninyo. Preu dels espectacles: 3 €
Dia 7. Poetry Slam: Massalam, espectacle poètic amb Dani Orviz.
Dia 14. Teatre: Tafur. Dia 21. Música folk: Ciscu Cardona, Arnau Barrios i Ricard Ros. Dia 28. Música:
Mad’zelle
Organització: Ajuntament (Cal Ninyo) i Espai Weller.
20 h I Dia 9. Nit d’Estiu al Museu. Planetari del cel d’estiu. Marc
Boada i Núria Salam parlaran de materials i Els Arlovins faran
ball de gralles. Taller infantil. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Gratuït. Organització: Ajuntament
Aquesta agenda pot patir modificacions.
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat
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“L’economia ha d’ajudar
a reduir desigualtats”

Una nova economia és possible?
És possible i és necessària. El sistema actual està
en col·lapse. El creixement és necessari perquè la
roda del capitalisme funcioni, però hem de pensar
com fem que les coses contribueixin a reduir les
desigualtats i a no carregar-nos el planeta. Hi ha
moltes iniciatives que treballen en aquesta direcció.
Com funcionen aquestes ‘noves economies’?
Una cosa tan tonta com els grups de Whatsapp ens
demostra que coordinar-se al voltant d’un interès
comú té un cost baixíssim. Què passa si busquem
grups més grans, amb més oferta i més demanda?
Doncs que podem crear plataformes on hi hagi
en contacte moltíssimes persones. Com que no
es coneixen, només manca crear mecanismes per
generar confiança. Aquests són els elements bàsics.
I com a resultat...
BlaBlaCar, Wallapop, Verkami... Plataformes
per compartir viatges, per anar a dormir a casa
d’altres, per cofinançar projectes, per fer circular
objectes de segona mà, per reaprofitar material
informàtic en desús, per compartir el menjar que
no consumirem, per ‘obrir’ el coneixement... Tot
forma part d’una mateixa ‘sopa’ que ens du cap a
un futur més interessant de viure que l’actual. Fa
bona olor, el futur, és inspirador.
Quin grau de responsabilitat hi té la crisi?
La base ja hi era abans. Per un costat, la tecnologia
que fa possible aquest canvi, i per un altre, l’hàbit.

ALBERT CAÑIGUERAL és expert en economia col·laborativa i connector de la xarxa Ouishare a

Barcelona. En el moment de fer aquesta entrevista, està a punt de viatjar a la Patagònia. Treballa en
un projecte per orientar la gestió del creixement de ciutats mitjanes a l’Amèrica Llatina. Sant Boi ha
aprofitat algun dels seus consells per fer les primeres passes en el camí de l’economia social.
Fa anys que tots anem al ‘gimnàs’ de la cultura
digital i ara, a més, Internet ens acompanya a tot
arreu. La crisi el que ha fet és accelerar el procés,
perquè quan estàs còmode no vols que res
canviï però quan no ho estàs et mous per buscar
alternatives. Avui dia provar coses és barat.

N “La nova economia es
basa en la coordinació
de persones que tenen
un interès comú“

Què passarà quan tornin les ‘vaques grosses’?
Primer cal veure si tornen o si és desitjable que ho
facin. Però no crec que això tingui marxa enrere,
perquè hem aconseguit un ús més eficient dels
recursos. I sobretot perquè la nova economia atorga
un nou poder a les persones, que estan redescobrint
el paper de ciutadans actius i productors. El teu
mòbil pot esdevenir una petita botigueta i pots
actuar-hi gairebé sense intermediaris. L’economia
s’ha fet més directa. No crec que es pugui aturar.
Quan han prohibit una plataforma, la gent s’ha
organitzat i ha aparegut una alternativa.

escolars, vehicles municipals...), compra pública
ètica... Ser consumidor d’algunes plataformes (fer
servir cotxes d’Avancar, per exemple).

Quin paper ha de jugar el sector públic?
Un paper clau per assegurar un desenvolupament
més sostenible. Incentivar l’impacte social i
ambiental. Treballar temes de crowfunding
(micromecenatge) cívic, energies netes, punts
d’intercanvi de plataformes digitals en equipaments
públics, ús de recursos públics fora d’horari (patis

Què ha aportat Ouishare a Coboi, el laboratori
d’emprenedoria de Sant Boi?
Creiem que hem aportat una mirada col·laborativa
i oberta sobre l’emprenedoria. Ens agrada explicar
que ser directors d’orquestra (plataformes) és la
manera més eficient de tirar un negoci endavant
al segle XXI n

N “Avancem cap a un
futur més interessant
de viure que l’actual. Fa
bona olor, és inspirador”

