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DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES 2020 
Programació (resum)

• DIMECRES 4 DE MARÇ  
Homenatge a les dones 
científiques de la ciutat. 
Coboi lab (Sant Boi Centreserveis), 
18 h (Amb servei de guarda d’infants) 

• DIJOUS 5 DE MARÇ  
Cinefòrum: Pròxima 
La feina d’una dona astronauta 
afecta la relació amb la seva filla. 
Cinemes Can Castellet, 18 h 
(Entrada gratis amb invitació. 
Aforament limitat) (Servei de guarda 
amb projecció de pel·lícula infantil) 
           

• DIUMENGE 8 DE MARÇ  
Manifestació BCN 
‘Sant Boi per la igualtat’. Sortida en 
autocar cap a la manifestació unitària 
de Barcelona                           
Punt de partida: aparcament de 
l’estació Sant Boi d’FGC, 16 h 
(No cal inscripció. Places limitades)              

• DIMARTS 10 DE MARÇ  
Dinar intercultural 
Can Massallera, 14 hores 
(Entrades: 3 €. Venda anticipada) 
(Servei de guarda d’infants) 
Ofrena floral al monument de la 
Dona Treballadora i lectura del 
manifest del 8-M 
C/ Eduard Toldrà, s/n, 17 h 

• DIMARTS 17 DE MARÇ  
Presentació del llibre  
Amores sostenibles 
A càrrec de l’autora, Marisol Rojas 
Biblioteca J. Rubió i Balaguer, 18 h 

• Tota la programació 
igualtatsantboi.cat 
santboi.cat/diadones 
 
Més informació:  
Centre de Recursos i Documentació 
de les Dones (c / Ebre, 27) 
(93 635 12 00, ext. 156 / 436) 
 
Ho organitza: 
Ajuntament de Sant Boi 
Consell Municipal de les Dones 

Sant Boi se 
sumarà a la 
manifestació 
unitària 
convocada a 
Barcelona  
per al dia 8 de 
març.  
4 autocars 
sortiran de 
l’aparcament de 
l’estació d’FGC a 
les 16 hores per 
anar-hi

Els feminismes i la igualtat de gènere han 
passat a formar part, com mai abans, de 
l’agenda política i social. La reivindicació 
d’un món igualitari troba en la jornada del 
8 de març, Dia Internacional de les Dones, 
el principal altaveu per fer sentir un missat-
ge col·lectiu en contra de la discriminació 
que pateix la meitat de la població mundial 
a causa del seu sexe. 

Sant Boi no és pas una excepció. Ben al 
contrari, la ciutat s’ha significat històrica-
ment com una localitat compromesa amb 
la igualtat entre dones i homes, contra les 
discriminacions i enfront de les violències 
masclistes. 

Programació de ciutat
Des de fa molts anys, l’Ajuntament, el Con-
sell Municipal de Dones, les entitats de 
dones i altres associacions de la ciutat or-
ganitzen conjuntament, al voltant del 8 de 
març, una programació conjunta per posar 
de manifest les situacions de desigualtat 
existents a la nostra societat i la necessitat 
de posar-hi remei. 

Les activitats convocades serveixen per 
conscienciar i interpel·lar la ciutadania, per 
contribuir que aquest missatge de denúncia 
no sigui cosa d’un sol dia i per visibilitzar el 
paper de les dones en la nostra societat.

D’acord amb aquest plantejament, el pro-
grama del 8-M de l’any 2020 a Sant Boi in-
clou un homenatge a les dones de la ciutat 
que treballen en l’àmbit de la ciència (4 de 
març) o la projecció amb cinefòrum de Pròxi-
ma, un film sobre les dificultats que troba 
una astronauta per conciliar la carrera pro-
fessional amb la vida familiar (5 de març). 

El mateix 8 de març, quatre autocars sor-
tiran de Sant Boi per facilitar l’assistència 
de totes les persones que vulguin anar a la 
manifestació unitària de Barcelona.

Altres activitats previstes són un dinar 
intercultural, l’ofrena floral al monument a 
la Dona Treballadora, una conferència so-
bre dones trans o la presentació del llibre 
Amores sostenibles. El cap de setmana del 7 
i 8 de març, els clubs esportius llegiran el 
manifest del Dia Internacional de les Dones 
abans de l’inici de les competicions n

8 de març a 
Sant Boi:
un clam per 
la igualtat i  
els drets de 
les dones
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• El 4 de març... 
HOMENATGE a... 
-professores de ciència 
i tecnologia -doctores 
-infermeres -fisioterapeutes 
-llevadores -logopedes 
-òptiques i optometristes 
-tecnòlogues dels aliments 
-nutricionistes -dietistes 
-ambientòlogues 
-nanotecnòlogues 
-genetistes -biòlogues 
-microbiològues -químiques 
-enginyeres químiques 
-bromatòlogues -audiòlogues 
-farmacèutiques 
-radiòlogues -biomèdiques 
-botàniques -bioquímiques 
-biotecnòlogues -físiques 
-geofísiques -geoquímiques 
-meteoròlogues -astrònomes 
-veterinàries -geòlogues 
-oceanògrafes -ciències del 
mar -enginyeres agrònomes 
-matemàtiques

El paper de les dones en el món de la cièn-
cia i la tecnologia és el tema central de la 
celebració del Dia Internacional de les Do-
nes 2020 a Sant Boi. L’acte que l’Ajuntament 
organitza cada any per retre homenatge a 
un col·lectiu professional de dones reconei-
xerà públicament aquest cop la feina i el 
talent de les científiques que viuen, treba-
llen o han treballat a la ciutat en diferents 
disciplines.

L’acte se celebrarà tot just unes setma-
nes després que la ciutat es va sumar, el 
passat 11 de febrer, a la celebració del Dia 
Internacional  de les Dones i les Nenes en 
la Ciència, una commemoració convocada 
per la UNESCO amb similars objectius: po-
sar de manifest el paper de les dones en el 
camp de la ciència i la tecnologia en el món 
actual i evidenciar els obstacles que troben 
sovint per evolucionar en unes professions 
tradicionalment masculinitzades.

Bretxa de gènere
De fet, menys del 30% de les persones que 
es dediquen a la investigació científica a 

Espanya són dones, i només hi ha matricu-
lades un 35% de dones en els estudis de 
les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria 
i matemàtiques (conegudes conjuntament 
com a STEM). Les investigacions mostren 
que al voltant dels sis anys, les nenes ja 
creuen que són pitjors que els nens en 
aquest tipus de matèries.

La bretxa de gènere resulta evident, mal-
grat les notables aportacions que han rea-
litzat les dones al món de la ciència al llarg 
de la història -clarament invisibilitzades- i 
malgrat els esforços recents de les institu-
cions i de la comunitat internacional per 
lluitar contra aquestes diferències entre 
dones i homes.

Escollir sense prejudicis
L’elecció d’aquesta temàtica com a tema 
central de les reivindicacions del 8 de març 
a la ciutat de Sant Boi vol contribuir a vi-
sibilitzar la situació i a encoratjar les ne-
nes, adolescents i joves de la ciutat a triar 
aquestes opcions de futur professional amb 
tota llibertat, sense deixar-se influenciar 

La ciutat reivindica el paper de les 
dones en el món de la ciència

Només el 30% 
de les persones 
que es dediquen 
professionalment 
a la investigació 
científica són 
dones.  
Els estudis de 
ciència, tecnologia, 
enginyeria i 
matemàtiques són 
majoritàriament 
cursats per homes

pels rols i els prejudicis vinculats al gènere 
(per exemple, que les dones no són prou 
intel·ligents, o que per naturalesa prefe-
reixen més aviat decantar-se per una altra 
tipologia d’estudis).

El dia 4 de març vinent, la Bibioteca Jor-
di Rubió i Balaguer acollirà a les 18 hores 
l’acte públic de reconeixement institucional 
a les dones científiques de Sant Boi. 

Testimonis de científiques
Per donar testimoni de les seves experièn-
cies de vida vinculades a l’exercici profes-
sional de la investigació i la ciència hi se-
ran presents les doctores i investigadores 
Meritxell Gironella, de l'Hospital Clínic (en-
trevistada a la contraportada d'aquest Viu-
re Sant Boi) i Judith Usall, del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu de Sant Boi. L'acte serà 
conduït per la periodista Cristina Sáez, es-
pecialista del diari La Vanguardia en temes 
de cultura digital i ciència.

 Per participar en l'homenatge  
a les dones científiques:

93 635 12 26, protocol@santboi.cat

L'Ajuntament treballa per combatre els estereotips de gènere i apropar les noies i les dones a la ciència i la tecnologia
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Sant Boi subscriu amb la Generalitat un protocol 
contra les violències sexuals en entorns d’oci

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el conseller 
d’Interior, Miquel Buch, van signar al fe-
brer el conveni d’adhesió de l’Ajuntament 
de Sant Boi al Protocol de seguretat contra 
les violències sexuals en entorns d’oci de la 
Generalitat de Catalunya.

El conveni permetrà oferir a partir d’ara 
una resposta coordinada a les situacions de 
violència per part de tots els agents que ac-
tuen al territori en relació amb la seguretat 
i amb l’oci. 300 persones  (policies locals, 
vigilants de seguretat privada i personal de 
control d’accés, personal municipal, entre 
d’altres) rebran formació per prevenir i de-
tectar possibles casos de violència.

“La lluita contra les violències sexuals i 
contra totes les seves manifestacions”, va 
dir l’alcaldessa, Lluïsa Moret, “és una causa 
que ha de comptar amb el compromís de 
totes les administracions, que hem d’actuar 
en un front comú”.

El conseller d’Interior, Miquel Buch, va 
destacar precisament el fet que Sant Boi 
sigui des de fa anys “una ciutat que ha de-
mostrat el seu compromís en la lluita con-
tra el masclisme”.

L'Ajuntament rebutja el trasllat dels jutjats de violència de gènere
El Ple municipal va aprovar al febrer, per 
unanimitat, una moció de rebuig contra la 
intenció del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSCJ) de traslladar diversos ju-
tjats locals de Violència de Gènere (VIDO). 
Entre aquests jutjats hi hauria els de Sant 
Boi, que passarien així a dependre de la ju-
risdicció de Gavà. 

L’Ajuntament, com les associacions de 
dones i moltes juristes, considera que una 
decisió com aquesta posaria més difícil a 
les víctimes denunciar els seus agressors, 
en especial en situacions de major vulne-
rabilitat. La moció, que s’adreça a la Con-
selleria de Justícia i al Ministeri de Justícia, 
recorda que la Llei orgànica 1/04 de Mesu-
res de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere va habilitar jutjats VIDO a cada 
localitat per tal de facilitar a les dones el 

procés de denúncia, tenint en compte que 
ja és difícil denunciar i que moltes denún-
cies es retiren per por. 

L’Ajuntament afirma que incrementar la 
distància entre els jutjats i les víctimes “po-
dria fer augmentar la impunitat dels delic-
tes i la seva escalada en nivell de gravetat”. 

Aposta per la proximitat
Per centralitzar els jutjats VIDO, la propos-
ta del TSJC al·lega una excessiva càrrega 
de treball. Però l’Ajuntament opina que “la 
redistribució del sistema de justícia no pot 
anar en detriment de I’atenció de proximi-
tat a les dones” i afirma que “cal establir 
mesures que no vagin en detriment de les 
víctimes i apostar perquè siguin els òrgans 
judicials especialitzats en violència de gè-
nere aquells que es desplacin pel territori”.

El protocol, vinculat a la campanya ‘No 
en passem ni una’, preveu que es puguin 
penalitzar conductes d’assetjament sexual 
no incloses al codi penal, però que es con-
sideren constitutives d’una infracció admi-
nistrativa. Es podran visibilitzar així vio-
lències masclistes que costen d’identificar 
i que sovint són normalitzades o invisibi-
litzades. 

Un altre objectiu d’aquest protocol de 
seguretat és poder operar no només en 
espais d’oci públics, sinó també en en-
torns privats.

Un protocol propi de Sant Boi
Sant Boi compta des de l’any 2017 amb un 
protocol propi d’actuació davant les agres-
sions sexuals masclistes i LGTBIfòbiques a 
l’espai públic. El protocol municipal com-
porta, entre altres mesures, la presència 
d’un punt lila d’informació i atenció es-
pecialitzada a la Festa Major, el festival 
Altaveu i el concert jove de la Fira de la 
Puríssima. “Amb aquest nou protocol”, va 
afirmar Lluísa Moret, “volem que tota la 
ciutat sigui un punt lila” n
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Lluïsa Moret i 
Miquel Buch van 
signar el conveni 
per implantar el 

protocol el dia  
10 de febrer
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L’Enquesta de Condicions de Vida feta per 
l’Ajuntament l’any 2019 posa de manifest 
les desigualtats que a dia d’avui continuen 
afectant les vides de les dones i els homes 
de Sant Boi en funció del gènere, però tam-
bé una tendència a un major equilibri.

El 65% de les llars de la ciutat es fona-
menten en la parella. El pes de les tasques 
domèstiques hi continua recaient sobre les 
dones, però, si comparem amb les dades de 
l'anterior enquesta, de l'any 2013, hi ha un 
increment significatiu del nombre de llars 
on les responsabilitats es comparteixen.
  Els augments més significatius es regis-
tren l’administració dels diners i la compra 
d’aliments, que tenen una major visibilitat 
social i que ja eren les tasques més compar-
tides (homes i dones se n'ocupen ara con-
juntament en més del 60% dels casos). Ara 
també es comparteixen més que abans les 
tasques de neteja i cura de la roba, la cui-
na, la neteja de la cuina i el manteniment i 
neteja de la llar, però en aquests casos els 
increments són força més moderats. Les 
dones hi continuen assumint molta més 

responsabilitat. L'única tasca que els homes 
assumeixen clarament en major proporció 
són les petites reparacions a la llar. 

Les dones dediquen gairebé el doble de 
temps que els homes a les tasques domès-
tiques (3 hores i mitja elles, 2 hores ells) i, 
per tant, hi ha més homes que dones que 
gaudeixen de temps lliure diàriament.

Pel que fa la cura d’infants, també les 
dones en porten el pes, tot i que amb un 
repartiment més equilibrat. Les diferències 
són més altes durant els tres primers anys 
de vida dels infants. La cura de persones 
grans o amb diversitat funcional que viuen 
al domicili també és a càrrec de les dones.

El gènere i l’activitat
El nombre de dones que no estan al mercat 
de treball remunerat és molt més alt que el 
d’homes i el 90% de les persones que es dedi-
quen només a les feines de la llar són dones. 
Hi ha el doble d’homes empresaris i autònoms 
que dones. La proporció de dones que treba-
llen al sector serveis és més alta, mentre que a 
la indústria i la construcció hi ha més homes n

Una enquesta detecta més equilibri 
en la distribució de tasques a la llar

La majoria 
de les llars 
monoparentals 
que hi ha a la 
ciutat estan 
formades per una 
mare i els seus 
fills i filles.  
En general, tenen 
menys capacitat 
d’estalvi i més 
dificultats per 
arribar a final de 
mes que la resta 
de llars

Les 'Lego Girls' del Rubió i Ors, 
en un concurs de Robòtica
Sis alumnes de 2n d'ESO de l'Institut 
Joaquim Rubió i Ors participaran el 7 
de març a l'Institut Químic de Sarrià 
a la competició de robòtica First Lego 
League, organitzada per FIRST i la 
Fundación Scientia. El centre santboià 
ha aconseguit una beca, adreçada 
exclusivament a noies, que li permet 
comptar amb equips per dissenyar i 
programar robots Lego. És una forma 
d'estimular vocacions científiques i 
tecnològiques. Les participants en el 
concurs, que s'autoanomenen 'Lego 
Girls',  hauran d'usar els seus enginys 
per fer més sostenible una ciutat. 

Raquel Gu il·lustra un còmic 
sobre científiques referents
La santboiana Raquel Gu ha il·lustrat 
el llibre Científicas: pasado, presente 
y futuro. Es la versió en còmic d’una 
obra de teatre per a infants que es 
representa amb èxit des de 2016. 
Basada en una idea original de 
Francisco Vega, reivindica el paper 
de les dones a la ciència a través de 
figures com Hipàtia d’Alexandria, Marie 
Curie, Rosalind Franklin, Ada Lovelace 
i Hedy Lamarr. Són referents per 
apropar les nenes a aquest món.
(institucional.us.es/cientificas).
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É
“Les dones tecnòlogues 
ens sentim sovint soles 
al nostre entorn” 
Núria Salán
Doctora en Ciència dels Materials i Enginyeria 
Metal·lúrgica. Professora de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i presidenta 
de la Societat Catalana de Tecnologia

Com viviu les dones científiques les 
diferències de gènere en el vostre entorn?
“Totes les professions relacionades amb la 
ciència tenen un biaix de gènere important, 
sobretot en l’àmbit de la tecnologia. Les 
dones ens trobem sovint soles. Per a mi és 
habitual que els membres del meu equip de 
treball o les persones assistents a qualsevol 
reunió siguin tot homes”.

Què cal fer per apropar-hi les nenes?
“Els hem de donar models. Que sàpiguen que 
no seran les primeres, que hi ha hagut moltes 
dones abans que han fet coses importants 
tot i que no surtin als llibres de text. Cal 
també que els mestres i les mestres tinguin 
una millor formació en tecnologia, per poder 
transmetre-la amb més passió. La manca de 
models i la manca de passió durant els anys 
de formació inicial són els motius principals 
que aparten les nenes d’itineraris científics i 
tecnològics a partir de l’adolescència”.

La situació millora o està estancada? 
“Hi ha motius tant per ser optimista com 
pesimista, però vull pensar que és qüestió de 
poc temps que les coses canviïn."

“Hi ha un biaix de 
gènere en l’accés als 
llocs de lideratge” 

Rosa Maria 
Vivanco 
Hidalgo
Doctora. 
Investigadora 
de l’Institut 
Hospital del Mar 
d’Investigacions 
Biomèdiques. 

A l’IMIM heu fet 
un estudi que 
relaciona l’ictus 
amb factors 
ambientals. Què 
vau descobrir?

“Les persones que han estat exposades a 
espais sorollosos tenen un risc un 30% més 
elevat de presentar un episodi greu d’ictus 
isquèmic. Per contra, qui està en contacte 
amb espais verds té un 20% menys de risc. 
L’entorn on vivim influeix molt en una de les 
malalties més discapacitants per a adults 
d’Europa i de tot el món.”

Hi ha bretxa de gènere en el món de la 
ciència? Com es percep des de dins?
“Hi ha bretxa salarial, però també un biaix 
sistemàtic de gènere en l’accés a posicions 
de lideratge. Un estudi ens ha mostrat el 
fenomen de les ‘tisores de gènere’: als centres 
de recerca hi ha moltes dones en àmbits 
tècnics o predoctorals (60%), però quan 
arriba el moment de l’especialització, quan 
s’aspira al lideratge d’una línea de recerca o la 
direcció d’un centre, aleshores els càrrecs els 
ocupen en un 80% els homes.”

Com podem estimular les vocacions de 
les noies? “Amb formació en perspectiva 
de gènere per a les persones que prenen 
decisions. Amb l’ajuda de les institucions i 
amb l’exemple i el mentoratge de les dones 
que ja hi treballem. Hem d’ajudar-les”.

“El 40% de les dones 
amb trastorn mental 
han patit abans 
violència masclista” 
Judith Usall
Coordinadora del Grup de Trastorns Mentals 
Greus de la Unitat de Recerca del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu

Professionals del Parc Sanitari organitzeu 
l’European Meeting on Women’s Mental 
Health. 
“És un congrés sobre les dones i la psicosi. 
Aquest trastorn es manifesta de forma 
diferent segons el gènere. En les dones és 
menys freqüent, apareix més tard i té millor 
evolució. Però ser mare pot ser una càrrega 
addicional. 
Volem 
compartir el 
que sabem 
amb altres 
persones 
que també 
ho estudien.”

La 
desigualtat 
influeix en 
l’aparició de 
problemes de salut mental?
“Sí. El gènere és  un concepte social. La 
biologia influeix, però també els factors 
ambientals i socials. La desigualtat de gènere 
existeix i moltes dones pateixen violència 
masclista. El 40% de les dones amb trastorn 
mental han patit violència masclista, sovint a 
la infància.”

La medicina té prou en compte els 
factors de gènere a l'hora d'abordar els 
trastorns mentals? "Històricament ha estat 
androcèntrica (primer s’estudien els trastorns 
dels homes i després es generalitzen a les 
dones). Tot i que ara molts estudis ja tenen en 
compte el sexe i el gènere des de l’inici”.

Santboianes referents en ciència i tecnologia

Viure Sant Boi
N  març 20

6



Viure Sant Boi
N març 20

7

NUn estudi científic d'una 
santboiana posa de relleu 
la incidència dels factors 
ambientals en la salut

NUn estudio científico de 
una santboiana constata 
la incidencia en la salud de 
los factores ambientales

Dones, ciència, salut i estratègia de ciutat 
Mujeres, ciencia, salud y estrategia de ciudad

E  s un orgullo para la ciudad de Sant Boi poder 
contar con mujeres que han querido dirigir sus tra-
yectorias profesionales hacia el universo de la cien-
cia y que están haciendo aportaciones muy valiosas 
en diferentes disciplinas.

Es el caso, por ejemplo, de la doctora e investiga-
dora santboiana Rosa María Vivanco, del Hospital 
del Mar, que ha firmado en la revista Environmental 
Research un estudio científico de gran interés.

Las conclusiones del estudio ponen de manifies-
to que el lugar en que vivimos tiene incidencia en el 
riesgo de padecer un ictus grave. La presencia de zo-
nas verdes, por ejemplo, hace disminuir ese riesgo.

Me parece una investigación especialmente re-
levante porque evidencia desde un punto de vista 
científico la importancia que los factores ambienta-
les tienen en la salud de las personas y en nuestro 
bienestar colectivo.

Cuando en Sant Boi, desde la política, hablamos 
de construir una estrategia de futuro para ser una 
ciudad metropolitana saludable y sostenible, nos re-
ferimos exactamente a eso.

Necesitamos cuidar el entorno porque sabemos 
que no hay un planeta B, como nos recuerdan a me-
nudo las generaciones más jóvenes, y porque los 
pueblos y ciudades donde vivimos han de seguir pro-
curándonos unas condiciones satisfactorias de vida.

Porque lo que respiramos, lo que cultivamos, lo 
que comemos, cómo nos desplazamos, la energía 
que consumimos o las facilidades que tenemos para 
hacer actividad física son determinantes para garan-
tizar un presente y un futuro saludable y sostenible.

Para alcanzar este objetivo en nuestra ciudad, to-
das las contribuciones son importantes. Necesita-
mos contar con las capacidades y el talento de todas 
y todos para hacer de Sant Boi una ciudad referente 
en bienestar y calidad de vida.

É  s un orgull per a la ciutat de Sant Boi poder 
comptar amb dones que han volgut dirigir les se-
ves trajectòries professionals cap a l'univers de la 
ciència i que estan fent aportacions molt valuoses 
en diferents disciplines.

És el cas, per exemple, de la doctora i investiga-
dora santboiana Rosa Maria Vivanco, de l'Hospital 
del Mar, que ha signat a la revista Enviromental Re-
search un estudi científic de gran interès. 

Les conclusions d'aquest estudi posen de mani-
fest que el lloc on vivim té una clara incidència en 
el risc de patir un ictus de gravetat. La presència de 
zones verdes, per exemple, fa disminuir aquest risc.

Em sembla una investigació especialment re-
llevant perquè evidencia des d'un punt de vista 
científic la importància que els factors ambientals 
tenen en la salut de les persones i en el nostre be-
nestar col·lectiu.

Quan a Sant Boi, des de la política, parlem de 
construir una estratègia de futur per ser una ciutat 
metropolitana saludable i sostenible, ens referim 
exactament a això. 

Necessitem tenir cura del nostre entorn perquè 
sabem que no hi ha un planeta B, com ens recor-
den sovint les generacions més joves, i perquè els 
pobles i les ciutats on vivim ens han de seguir pro-
curant unes condicions de vida satisfactòries. 

Perquè el que respirem, el que conreem, el que 
mengem, com ens desplacem, l'energia que consu-
mim o les facilitats que tenim per practicar esport i 
activitats físiques són factors determinants per ga-
rantir un present i un futur saludable i sostenible.

Per assolir aquest objectiu a la nostra ciutat, to-
tes les contribucions són importants. Necessitem 
comptar amb les capacitats i el talent de totes i 
tots per fer de Sant Boi una ciutat referent en be-
nestar i qualitat de vida. 

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa
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La línia expréss E70 amplia l'horari 
per oferir una connexió directa 
amb plaça d'Espanya tot el dia

Recepció municipal als equips 
femenins de futbol de Sant Boi 

FUTBOL CLUB SANTBOIÀ

CD MARIANAO POBLET

Des del dia 2 de març, la línia 
E70 (que connecta Sant Boi amb 
la plaça d’Espanya de Barcelona) 
circula de manera ininterrompu-
da fins a les 22.30 hores de la nit.  
Aquesta línia AMBExpréss connecta 
Sant Boi amb la ciutat comtal cada 
20 minuts amb un recorregut molt 
similar al de la L70, però sense para-
des intermèdies fins a La Campana, 
de manera que el temps de viatge 
és més curt. 

Juntes, les dues línies ofereixen 
una freqüencia combinada de pas 
de només 10 minuts.
 
Servei sense interrupció
Fins ara, la línia E70 circulava en 
una franja horària limitada, concre-
tament de les 6.30 a les 9.30 i de les 
14.10 a les 19.30 hores. Des d’aquest 
mes de març, però, hi ha servei fins 
a la nit i sense interrupció al migdia. 
L’última sortida des de Sant Boi de 
Llobregat està prevista a les 22.30 

hores; l’última des de Barcelona, a 
les 22.35 hores.

Tant la línia E70 com la línia L70 
tenen la parada origen a l’Hospital 
General de Sant Boi i una quinzena 
més de parades a dintre del nucli 
urbà de la ciutat.

Millores al transport urbà
Aquest canvi és una nova millo-
ra de les connexions interurbanes 
amb transport públic facilitades per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
al llarg del darrer any a la ciutat de 
Sant Boi. 

A principis de 2019 van entrar en 
servei modificacions com, precisa-
ment, la creació de la línia E70, la 
millora de freqüència i conversió de 
la L79 en la línia expréss E79, o la 
millora dels temps de pas de la L96 
i de la línia urbana SB1. L'estiu an-
terior s'havia prolongat la L77 fins a 
Gavà per arribar a la platja de Bella-
mar durant l'època de vacances.

A partir del 2 de març, una nova millora de les connexions amb Barcelona

L'alcaldessa acull a l'Ajuntament dones 
esportistes de la ciutat per encoratjar la pràctica 
de l'esport i l'activitat física de les dones
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Més d’un centenar de persones van assistir, 
el 13 de febrer, a la primera jornada partici-
pativa convocada per l’Ajuntament per de-
finir el Pla de govern 2019-23 i l’estratègia 
de ciutat per a 2030. L’acte, que va tenir lloc 
al Coboi lab, es va presentar a la ciutada-
nia amb el lema ‘Sant Boi es mou, el món 
avança’, un eslogan que pretén vincular les 
polítiques estratègiques de Sant Boi amb 
els Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) de Nacions Unides.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va assenyalar 
els principals reptes del futur de la ciutat i 
va convidar les persones que se senten com-
promeses amb aquests reptes a posar el seu 
gra de sorra per incidir positivament en la 
vida del seu barri, la ciutat o el planeta.

Durant la trobada, es van donar a conèi-
xer experiències innovadores de partici-
pació ciutadana i es van formar grups de 
treball ajuntant persones amb inquietuds 
similars per compartir idees i iniciar dinà-
miques de col·laboració que tindran conti-
nuïtat a partir d'ara.

Vols participar?: participacio@santboi.cat

Una estratègia compartida amb la ciutadania

De Sant Boi 
al món.
La visió del govern 
municipal sobre el 
futur de Sant Boi 
proposa avançar 
cap a una ciutat 
metropolitana 
referent en 
diferents àmbits, 
amb la vista 
posada en les deu 
grans missions 
que apareixen 
en aquest 
gràfic. El punt 
de partida són 
els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible de 
Nacions Unides 
(ODS)
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El Ple municipal ha aprovat inicialment el 
I Pla per a la diversitat afectiva, sexual i 
de gènere de Sant Boi (2020-2024). Inclou 
mesures com, per exemple, incorporar un 
tercer vestuari als equipaments esportius 
nous, organitzar més tallers i xerrades so-
bre temàtica LGTBI als centres educatius, 
habilitar lavabos amb neutralitat de gènere 
als edificis municipals o promoure el canvi 
de nom a la targeta sanitària o al carnet de 
la biblioteca... 

Sant Boi desplegarà aquest pla per ga-
rantir els drets de les persones LGTBI+ 
(lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i 
intersexuals), per conscienciar la ciutada-
nia sobre la diversitat afectiva, sexual i de 
gènere i per prevenir les discriminacions 
per raó d’orientació sexual, identitat de gè-
nere o expressió de gènere.

El document planteja incorporar aquesta 
perspectiva de diversitat en totes les àrees 
de la política municipal i cerca la implicació 
del conjunt de la societat local per seguir 

construint una ciutat lliure de discrimina-
cions.

Sant Boi és diversa
Fa anys que l’Ajuntament de Sant Boi du 
a terme polítiques i accions per promou-
re la diversitat i combatre la LGTBIfòbia, 
en el marc de la campanya Sant Boi és 
diversa. La ciutat compta a més amb un 
Punt d’Informació i Assessorament LGT-
BI+ (SAI).

El nou Pla per a la diversitat afectiva, se-
xual i de gènere és un compromís formal 
i un nou instrument de treball per pal·liar 
les discriminacions que posen en risc de 
desigualtat o en situació de vulnerabilitat 
les persones que no encaixen en la lògica 
binària home-dona. Unes discriminacions 
que s’accentuen en els casos de les perso-
nes que estan vinculades a més d’un eix de 
desigualtat, com són les dones lesbianes i 
trans o les persones LGTBI+ migrades, amb 
diversitat funcional o VIH.

Compromís de Sant Boi amb la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere

La diagnosi realitzada l’any 2017 per ela-
borar aquest pla d'acció assenyalava la ne-
cessitat de prendre mesures concretes per 
eliminar la presència de les LGTBIfòbies en 
tots els àmbits, especialment en l’educació, 
la salut i l’espai públic. 

Eliminar la lògica binària
En aquella diagnosi també es plantejava 
com a important que els serveis municipals 
incideixin per eliminar la lògica binària en 
els seus formularis, en els punts d’atenció 
al públic, en els usos del llenguatge, les 
imatges i la publicitat, en els equips i les  
instal·lacions esportives o en les festes i 
activitats culturals.

En definitiva, es tracta d’avançar mi-
tjançant polítiques concretes cap a una 
ciutat on la diversitat pugui ser visible i on 
qualsevol persona pugui sentir-se inclosa, 
segura i lliure amb independència de quin 
sigui el seu gènere o la seva orientació se-
xual, identitat o expressió de gènere n

Un pla 
municipal 
estableix 
polítiques 
concretes
per avançar cap 
a una ciutat on la 
diversitat pugui ser 
visible i totes les 
persones es puguin 
sentir incloses, 
segures i lliures

Mesures previstes
---Lavabos neutres a serveis i 
instal·lacions municipals

---Formació per a professo-
rat i alumnat sobre diversitat 
sexual, afectiva i de gènere, 
prevenció de l’assejament i 
combat de les LGTBIfòbies

---Difusió a professionals de la 
salut del protocol de canvi de 
nom a la targeta sanitària

---Tercer vestuari inclusiu,  
d’ús privat, als equipaments 
esportius

---Canvi de nom al carnet de bi-
blioteca de les persones trans 
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Una exposició mostrarà durant un any al 
Museu de Sant Boi una de les obres més 
importants de l'art gòtic català. Amb el tí-
tol '1448. Lluís Dalmau i el retaule de Sant 
Baldiri', l'exposició aplegarà per primera 
vegada en un mateix espai (des que es van 
separar fa més de 200 anys) dues de les 
peces de l'antic retaule de l'altar major de 
l'església de Sant Baldiri, on hi ha enterrat 
el conseller en cap Rafael Casanova.

L'exposició és una producció del Museu 
de Sant Boi-Can Barraquer que mostrarà a 
partir del 21 de març, dia previst per a la in-
auguració, una de les joies del gòtic català. 
El pintor Lluís Dalmau la va fer en el trànsit 
de l'edat mitjana a l'edat moderna.

De l'obra original es conserven tres pe-
ces separades. La taula central, que dona 
nom al conjunt, es pot veure habitualment 
a l'altar major de l'església de Sant Boi. 

Una segona taula, amb el títol 'Decapitació 
de San Baldiri', forma part des de l'any 2017 
de l'exposició permanent del Museu Nacio-
nal d'Art de Catalunya (MNAC), que l'ha cedit 
temporalment per a aquesta exposició.

La tercera taula, 'Judici de Sant Baldiri', 
està a Madrid i pertany a la Col·lecció Ges-
tenmaier, on només es pot veure excepcio-
nalment en visites privades.

L'exposició també mostrarà l'esbòs de 
l'obra que l'escultor Miquel Gra va realitzar 
per a un retaule posterior, de l'època barro-
ca, que no s'ha conservat fins a l'actualitat.

Lluís Dalmau, pintor medieval
El 'Retaule de Sant Baldiri' és obra de Lluís 
Dalmau, un dels artistes més importants del 
gòtic català. Va ser el pintor reial d'Alfons el 
Magnànim i va introduir la pintura gòtica 
d'arrel flamenca a la Corona d'Aragó. En un 
viatge a Flandes, va establir una estreta 
vinculació amb Jan Van Eyck.

Dalmau és també l'autor de la 'Mare de 
Déu dels Consellers', una de les peces cab-
dals de la col·lecció d'art gòtic de l'MNAC. 
També se li atribueixen les pintures murals 
del sepulcre de Sança Ximenis de Cabrera, 
a la catedral de Barcelona.

L'exposició del Museu de Sant Boi se cen-
tra en el retaule de Sant Baldiri i en la figu-

El retaule de Sant Baldiri, joia del gòtic català

La taula central 
de El retaule 
de Sant Baldiri 
(esquerra) ocupa 
habitualment l'altar 
major de l'església 
parroquial de 
Sant Boi. La taula 
Decapitació de 
Sant Baldiri (dreta), 
que formava 
part del mateix 
conjunt, s'exposa 
a la col·lecció 
permanent del 
Museu Nacional 
d'Art de Catalunya 
(MNAC)

ra de Lluís Dalmau, però també aborda as-
pectes com la vida quotidiana de Sant Boi 
al s.XV, les relacions de la parròquia amb la 
ciutat o la reconstrucció de l'església que 
es va realitzar en aquells anys.

'1448. Lluís Dalmau i el retaule de Sant 
Baldiri' es podrà visitar durant un any, 
fins al març del 2021. En aquest temps, 
s'organitzaran visites comentades a càrrec 
de la comissària de l'exposició, Vanessa 
Martín, i activitats complementàries com 
visites escolars i nocturnes, recitals de 
música, un cicle de conferències, un 'scape 
room' i propostes per a les famílies.

Així mateix, està previst dur a terme visi-
tes guiades a Barcelona, tant al Museu Na-
cional d'Art de Catalunya com a la catedral, 
per veure-hi 'in situ' les principals obres de 
Lluís Dalmau.

Mentre duri l'exposició, diversos restau-
rants de Sant Boi oferiran als seus menús 
plats de cuina medieval inspirats en la gas-
tronomia del segle XV. Marimorena, El Pou 
de la Beleta, Cal Vitus i l'Hotel El Castell ja 
han confirmat que s'hi sumen n

Una exposició 
junta al 
Museu de 
Sant Boi  
dues peces
úniques de Lluís 
Dalmau, un dels 
artistes catalans 
més importants 
del s.XV 
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Carmen Doorá
La cantant santboiana Carmen Doorá 
va oferir, el 8 de febrer a Cal Ninyo, 
l'espectacle Josefina la cantante. 
Inspirada en un conte de Franz Kafka, 
Doorá va fer un repàs per les cançons de  
grans cantants de la història de la música 
per proposar al públic una reflexió sobre 
els prejudicis socials.

Els Tres Tombs
El  9 de febrer Sant Boi va celebrar els 
Tres Tombs per Sant Antoni Abat, patró 
de la pagesia, amb benedicció d'animals 
de companyia i cercavila al voltant de 
l'església de Sant Baldiri. Una iniciativa 
de la parròquia i Pessebristes de Sant 
Boi amb la col·laboració de la Banda de 
Sant Josep Obrer i la Fundació Marianao.

Canta Gran
L'11 de febrer va tenir lloc a l'Auditori de 
Barcelona una nova edició del Canta Gran, 
dedicada a les cultures mediterrànies.  
L'acte va comptar amb el cor santboià de 
gent gran Les Grans Veus. Per formar part 
del cor cal adreçar-se a l'Escola de música 
Blai Net (Jaume I, 24. Tel. 93 6306886).

Rua  Carnaboi, acte central del carnaval a Sant Boi  
Més de 2.500 persones van participar en la rua Carnaboi del passat 22 de febrer. Disfresses originals, alegria i festa 
van omplir els carrers de la ciutat. Els santboians i les santboianes van gaudir de valent tot donant la benvinguda 
al rei Carnestoltes i al temps de Carnaval.

Ajuntament de Sant Boi
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Sant Boi, una ciutat viva

El futbol, contra l'homofòbia
Els equips de futbol del FC Santboià, el CD Marianao, el CF Ciudad Cooperativa i 
el CF Vinyets i Molí Vell van donar suport al Dia Internacional contra l'Homofòbia 
en el Futbol que es va commemorar el passat 19 de febrer. Aquestes entitats 
esportives santboianes van voler visibilitzar així el seu rebuig a qualsevol mena 
de discriminació dels col·lectius LGTBI als camps de futbol tot desplegant 
banderes a favor de la igualtat durant els partits de lliga que van tenir lloc els 
dies previs i posteriors a la commemoració.

Fòrum jardineria
Sentit i sensibilitat per al nou jardí mediterrani va ser el lema del 
Fòrum Professional de la Jardineria 2020 que va tenir lloc els dies 18 i 
19 de febrer al parc de la Muntanyeta. La trobada va incloure tallers 
i concursos amb les escoles del sector i xerrades especialitzades 
sobre la influència del canvi climàtic al Mediterrani i la necessitat 
que els jardins siguin espais de bellesa i sostenibilitat.  

Trobada 'Voilà'
El 22 de febrer l'escola de música Blai Net i Can 
Massallera van acollir "Voilà", trobada de 130 
alumnes de viola de les escoles de música de 
Nou Barris i Sant Andreu de Barcelona, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Cugat, L'Hospitalet, 
Mataró, Rubí, Vallirana, El Prat i Casp. 

Tertúlia amb Manel Esteller 
El 25 de febrer, a Can Massallera, el 
prestigiós metge i investigador santboià 
Manel Esteller va oferir una conferència 
al voltant de la recerca que realitza en la 
lluita contra el càncer. L'acte va tenir lloc 
en el marc  de les trobades organitzades 
per les Tertúlies Santboianes.  

Mart XXI
33 alumnes de 3r i 4t d'ESO han 
participat a Mart XXI 2020, un projecte 
de la UPC subvencionat per la Diputació 
i l'Ajuntament que presenta la ciència 
de manera atractiva perquè l'alumnat 
valori el coneixement, l'estudi i l'esforç.
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És temps de carxofa. En els darrers anys, 
el producte estrella del camp i de la gas-
tronomia local ha esdevingut un símbol de 
Sant Boi. I un punt de referència de l'aposta 
del municipi per un estil de vida saludable i 
respectuós amb l'entorn i amb el planeta. 

Per això, la ciutat celebra cada març el 
Mes de la Carxofa. Un programa de pro-
postes vinculades amb aquest producte de 
proximitat que es conrea en condicions idò-
nies al Parc Agrari del Baix Llobregat. Entre 
aquestes propostes, la possibilitat de menjar 
dinars, tapes i postres elaborats amb carxo-
fa a una vintena de  bars i restaurants locals.

El final de festa del Mes de la Carxofa 
és cada any també la Carxofada, que en 
aquesta ocasió arribarà a l'edició número 
21 amb el suport publicitari d'un cartell 
original i trencador, amb una quinzena de 
restaurants  de l'associació Sant Boi Degus-
ta implicats en l'elaboració del menú gas-
tronòmic i amb una promoció especial dels 
hotels per atraure visitants foranis. 

La carxofa de Sant Boi
I mentrestant, la campanya de promoció 
'La Carxofa de Sant Boi', impulsada per 
l'Ajuntament amb la col·laboració de la 
Cooperativa Agrària Santboiana, aplega els 
esforços de diferents sectors de la societat 
local per difondre la qualitat del producte 
conreat als camps de Sant Boi i incrementar 
el nombre de punts de venda de l'autèntica 
carxofa santboiana als mercats i al teixit 
comercial de la ciutat.

Carxofa de Sant Boi
Punts de venda

-Fruiteria Mia (Mercat Sant Jordi)
-Fruites Pilar (Mercat Sant Jordi)

-La Poma Verda (Mercat Torre de la Vila)
-Ametller Origen (Mercat la Muntanyeta)

-Fruites i Verdures Eskisité
-Art Ibèric -Fruites i Verdures Lola

-Fruiteria Ca la Maria -Casa Modesto 
-Gra la Vila -Cal Fruitós -Tot Natural

Ajuntament, pagesia, comerç, restaurants, mercats 
i hotels promouen junts la carxofa de Sant Boi 

El fotògraf 
santboià 

Jordi Laguna 
és l'autor del 

cartell de la 
Carxofada

amb la 
col·laboració de 

L'Estudi 1859. 
La seva obra es 

planteja reflectir 
l'autenticitat dels 
valors vinculats a 

la carxofa de  
Sant Boi (qualitat, 

proximitat, 
frescura, 

sostenibilitat, 
salut), que 

connecta la 
tradició agrària i 

gastronòmica amb 
la mirada de la 

generació actual

Activitats MES DE LA CARXOFA (resum)

-21a Carxofada de Sant Boi (29 de març)
Menú gastronòmic / Showcooking / Puntaires / Especial 'La República de 
la Carxofa' (RSB) / Blai Band / Activitats infantils / Sorteig / Concert final 
de festa: Grooviyama 

-Menús i tapes amb carxofa (tot el mes a 18 establiments)
-Concurs a Instagram: 'El millor aparador carxofer'
-Showcookings als mercats
-Festival de música Rubrifòlkum (7-9 de març)

+info: 
santboi.

cat/ 
carxofada
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Cicle de cinema amb directors de Sant Boi

'A la primavera, el medi t'espera'
Plantar i apadrinar arbres per cuidar 
els nostres boscos, conèixer en una 
exposició fins a quin punt els plàstics 
contaminen els mars i oceans, enre-
tirar deixalles al límit del nucli urbà 
amb l'entorn natural, collir cireres i 
prunes a les nostres muntanyes, par-
ticipar en una gimcana sobre el reci-
clatge del plàstic...

Són algunes de les activitats de 
conscienciació ambiental que tindran 
lloc a la ciutat entre els mesos de 
març i maig. Amb el lema conjunt 'A la 
primavera, el medi t'espera', la majoria 
d'aquestes activitats s'adrecen a les 
famílies. A més, una part de les pro-
postes formen part dels compromisos 
comuns amb l'espai públic adquirits 
per l'Ajuntament i les entitats mi-
tjançant el Contracte de Ciutat 2019.

Al març, boscos i aigua
Les primeres activitats se celebra-
ran durant el mes de març. El 21, Dia 
Internacional dels Boscos, hi haurà 
una plantada i apadrinament d'arbres 
amb la participació de les famílies 
amb nadons nascuts durant l'any 

2019, en el marc de la iniciativa Un 
arbre per Europa.

El 22 de març, Dia Mundial de 
l'Aigua, s'inaugurarà a Can Castells 
Centre d'Art (CCCA) l'exposició Aigua, 
una mostra d'art contemporani per a 
tota la família amb obres d'artistes 
locals, nacionals i internacionals (i de 
nens i nenes de Sant Boi) que denun-
cien la incidència en el medi aquàtic 

de l'ús i abús dels plàstics en les nos-
tres vides quotidianes. El mateix dia, 
al parc de la Muntanyeta, la Jugateca 
ambiental i un contacontes per a in-
fants de 0 a 6 anys estaran dedicats a 
la temàtica de l'aigua.

El dia 28 s'apagaran els llums als 
principals monuments i edificis muni-
cipals amb motiu de l'Hora del planeta.

santboi.cat/primavera

L'Ajuntament organitza una programació d'activitats de conscienciació ambiental

Jornades de novel·la 
negra i d'espionatge
Del 25 al 28 de març se celebraran 
les jornades Sant Boi Negre, 
dedicades al gènere de la novel·la 
negra i d'espionatge. Cinc 
equipaments culturals acolliran 
les activitats en dies successius: 
el Museu de Sant Boi, els Cinemes 
Can Castellet, la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer, la Biblioteca 
Maria Aurelia Capmany i les 
Termes Romanes. Hi ha previstes 
taules rodones amb títols com 
"Espies i detectius', 'Cinema negre 
vs Novel·la negra', 'Policies reals i 
de ficció', 'Canillejas, La Verneda 
i Eurovegas' o 'Sant Boi també 
escriu'. A aquesta última hi seran 
presents els escriptors locals 
Alfredo Segarra, Emilio Moreno i 
Vicente Corachán, organitzador de 
les jornades.

10 anys de Rubrifòlkum
El festival de música Rubrifòlkum, 
conegut com el Tradicionàrius 
del Baix Llobregat, celebra la 
desena edició del 5 al 7 de març. 
L'organització hi ha convidat el 
grup santboià Riu, que durant 
2020 també celebra una dècada 
de trajectòria musical. El dia 
6 presentarà a Can Massallera 
l’espectacle Riu 360º, una 
proposta innovadora amb so 
envolvent i videoart.

Per primer cop, les obres de cineas-
tes de San Boi arriben a la cartellera 
dels Cinemes Can Castellet. Les mul-
tisales del carrer Jaume I organitzen 
durant el mes de març el cicle “Ci-
nema fet a Sant Boi”, que projectarà 
les pel·licules Off the Loop, Apóstata i 
Difuminado. Els seus autors són Óscar 
Camacho, Hugo Cobo i Pere Koniec, 
respectivament.

Debat amb els directors
El cicle s’iniciarà el dimarts 3 de 
març amb una taula rodona sobre 
el cinema de proximitat. Hi seran 
presents els tres directors, que par-
laran sobre els seus films i sobre 
l’estil cinematogràfic i els punts en 
comú dels seus treballs. L’entrada 
a l'acte d'inauguració serà gratuïta 

i el cicle continuarà durant la resta 
del mes de març amb la projecció 
de les pel·lícules, sempre acom-
panyades d'un cinefòrum posterior 
amb la presència de cada director i 
d'integrants dels respectius equips.

El dia 17 de març arribarà el torn 
per a Off the loop, una pel·lícula am-
bientada a Nova York i plena de salts 
en el temps realitzada per Óscar Ca-

macho, el cineasta més internacional 
de Sant Boi.

El 24 de març es projectarà Após-
tata, una obra contra els abusos se-
xuals dirigida per Hugo Cobo que, 
com Quentin Tarantino, va descobrir 
la seva vocació cinematogràfica tre-
ballant en un videoclub.

Finalment, el dia 31 de març tan-
carà el cicle Difuminado, una pel·lícula 
atrevida i molt personal del realit-
zador Pere Koniec, un habitual a les 
pantalles del Festival Internacional 
de Cinema Fantàstic de Sitges

Projeccions: 
17, 24 i 31 març, 20:30 hores 

Preu: 
4,50 euros  (3,50 euros  

amb carnet de biblioteca)
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Inaugurada la 
primera llar 
residència per 
a persones amb 
discapacitat 
intel·lectual
8 persones amb discapacitat 
intel·lectual viuen des del 
setembre en una llar residència 
a Sant Boi. És el primer servei 
d’aquest tipus existent a la 
ciutat. L’11 de febrer, el van 
inaugurar l’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, i el conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir el 
Homrani. L’alcaldessa va afirmar 
que està “molt il·lusionada 
perquè s’ha fet realitat un desig 
llargament esperat per moltes 
persones, famílies i professionals 
de la ciutat”. Lluïsa Moret va 
recordar que “aquesta llar 
cobreix una necessitat que 
s’incorpora al bon nombre de 
recursos de què disposa Sant 
Boi dedicats a les persones amb 
discapacitats”. La llar residència 
és un servei d’acolliment 
residencial substitutori de la llar 
i d’assistència a les activitats 
bàsiques de la vida diària. El  
servei està concertat per 
l’Ajuntament  i el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant un conveni. 

Des de mitjans del mes de febrer fins 
a finals de març es du a terme la cam-
panya “Aquest partit el guanyem no-
saltres”, organitzada per l’entitat Eco-
vidrio i la Unió Esportiva Santboiana 
amb el suport de l’Ajuntament. La 
campanya planteja a la ciutadania el 
repte de reciclar 2.500 kg de vidre, 
és a dir, una quantitat equivalent al 
pes sumat de tots jugadors del primer 
equip del club degà del rugbi. 

Per participar en la iniciativa, cal 
dipositar els envasos usats en qual-
sevol dels tres contenidors especí-
fics que s’han habilitat a l’entrada 
de l’estadi Baldiri Aleu, a la plaça de 
Catalunya i davant del Mercat de la 
Muntanyeta.

Aquesta campanya per un Sant Boi 
més sostenible es va presentar públi-
cament el 15 de febrer durant el par-
tit de lliga entre la UE Santboiana i i 
l’Alcobendas Rugby. L’acte va comp-
tar amb la presència de l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret; el president de la UE 
Santboiana, Miquel Martínez, i la ge-
rent de zona d’Ecovidrio, Silvia Mayo.

Els diners que s’obtinguin gràcies 
a aquest repte es destinaran a des-

Un repte de ciutat: recollir el pes del 
primer equip de la Santboiana en vidre

cular i la lluita contra el canvi cli-
màtic i avançar cap als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Na-
cions Unides. Aquest és el ‘partit’ que 
la campanya vol contribuir a guanyar 
de cara al futur.

Ecovidrio és l’entitat sense ànim de 
lucre que s’encarrega de la gestió del 
reciclatge dels envasos de vidre. 

Reforç de l’educació, la salut i la convivència al barri
4.100 persones van participar l’any 
2019 en més de 150 activitats realit-
zades gràcies al projecte Marianao té 
Cor. Amb la col·laboració dels ajunta-
ments i les entitats, l’Obra Social ‘la 
Caixa’ impulsa a tot Espanya el Pro-
jecte d’Intervenció Comunitària In-
tercultural (Projecte ICI), que a Sant 
Boi es concreta en el projecte Maria-
nao Té Cor per reforçar l’educació, la 
salut i la convivència al barri. Entre 
les accions realitzades l’any passat hi 
ha Anem a la Plaça (aprenentatge a 
l’espai públic), ‘Digitalitza’t (ús inter-
generacional del mòbil), Lècxit (com-
petències lectores) i Street Art Jove. 

peses relacionades amb l’esport base 
de la UE Santboiana. La campanya es 
tancarà el dia 28 de març en el partit 
contra el Barça Rugby.

Lluita contra el canvi climàtic
La recollida selectiva és fonamental 
per contribuir al desenvolupament 
sostenible, fomentar l’economia cir-

Un dels contenidors de la campanya, situat al carrer de Baldiri Aleu
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Premi per a l’INS Rafael Casanova per un 
treball de conscienciació mediambiental
L’Institut Rafael Casanova de Sant 
Boi ha guanyat el guardó principal 
dels VII Premis d’Ètica i Ciència con-
vocats per la Fundació Víctor Grí-
fols i Lucas. Aquest organisme es 
va crear l'any 1998 per promoure la 
bioètica mitjançant el diàleg entre 
especialistes de diferents àrees de 
coneixement. En els premis, hi poden 
concursar tots els centres educatius 
d’arreu d’Espanya que promouen en-
tre l’alumnat la reflexió ètica al vol-
tant de la ciència. 

No hi ha un planeta B
El jurat va atorgar el primer premi 
a Planeta B, un projecte de l'institut 
santboià nascut de l'anàlisi de la 
quantitat de residus que es generen al 
centre. De fet, el títol mateix del pro-
jecte implica ja una reflexió sobre la 
inexistència d'un planeta B i la neces-
sitat absoluta de preservar el nostre. 

El moment culminant del projecte 
serà un congrés sobre medi ambient 
que se celebrarà a l'institut el dia 5 de 
juny, coincidint amb la celebració del 
Dia Mundial del Medi Ambient.

Impulsat per un grup de docents 
del centre, Planeta B és una realitat 

Nou persones amb malaltia men-
tal usuàries del Servei Prelaboral 
de l’Ajuntament han dissenyat i han 
construït sis casetes de fusta que ser-
viran d’aixopluc als gats de carrer de 
Sant Boi. Aquestes persones partici-
paven en un taller de fusteria. 

El regidor de Tinença i Benestar 
Animal, Daniel Martínez, i la presi-
denta de l’associació Progat-Sant Boi, 
Loli Reyes, els van agrair la feina feta. 
Les casetes es col·locaran pròxima-
ment a diferents indrets de la ciutat.

a les aules de 1r d'ESO i compta tam-
bé amb la col·laboració d'alumnes 
d'altres cursos. Al voltant de 200 es-
tudiants hi participen d'una o altra 
manera.

L’acte de lliurament dels guardons  
va tenir lloc al Cosmocaixa, a Barcelo-
na, a principis de febrer. El premi obtin-
gut té una dotació de 5.000 euros, que 
l’institut destinarà a millores mediam-
bientals de les seves instal·lacions. 

Un motiu d'orgull
La directora de l'INS Rafael Ca-
sanova, Ariadna Daura, considera 
que “per al nostre institut és molt 
important haver guanyat un pre-
mi d’abast estatal per dur a terme 
un projecte com aquest, en el qual 
s’han implicat tanta gent”. “Entenc 
que és un motiu d’orgull”, ha afegit 
la directora, “tant per al centre com 
per a Sant Boi”.

El Servei Prelaboral municipal construeix casetes 
de fusta per als gats de carrer de Sant Boi

Més de 200 alumnes participen en el projecte que ha guanyat aquest premi

Mural contra els plàstics al 
barri de Casablanca
L'artista santboià Javier Daza, 
àlies 'Supe', ha pintat un mural 
a una paret del camp de 
futbol de Casablanca. 
La pintura, que és 
fruit d'una proposta 
ciutadana escollida 
en els Pressupostos 
Participatius, contribueix 
a embellir el barri i 
expressa un missatge 
de sensibilització contra 
l'abús en la utilització 
dels plàstics, que contamina 
greument els mars i oceans.

Una escultura simbolitza 
les arrels de la Ciutat 
Cooperativa
Als inicis de la Ciutat 
Cooperativa, l'accés 
quedava tancat a les 
nits. Ara, finalitzades 
les obres de Ciutat 
Cooperativa, 1-4, 
s'ha instal·lat en 
un d'aquells llocs 
una escultura que 
simbolitza les arrels 
del barri.

Més de 200 persones van 
participar en programes 
ocupacionals l'any passat 
L'any  2019, l'Ajuntament va 
contractar mitjançant programes 
ocupacionals 208 persones de 
la ciutat. Aquestes persones van 
dur a terme tasques temporals 
per  millorar l'espai públic, la 
neteja i l'entorn natural, tasques 
d'atenció a la ciutadania i 
suport tècnic i administratiu. 
L'Ajuntament va rebre  
3,8 milions d'euros d'altres 
administracions per cofinançar 
aquests projectes. Les 
subvencions, sumades a les 
aportacions de l'Ajuntament, 
ajuden a millorar l'ocupabilitat 
i a combatre situacions de 
vulnerabilitat.
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EA  grans trets, l’economia es refereix a la pro-
ducció, distribució i consum de béns i serveis. 
Tendeix a premiar diners, màquines, homes i 
reconeix només aquelles feines amb una retri-
bució. Mesura la producció econòmica a tra-
vés del PIB però falla en no comptabilitzar el 
treball no remunerat, i és aquí on s’ha de pro-
duir el canvi.

Les tasques de cura i reproducció (fer-se càr-
rec i cuidar de la gent gran, educar i acompa-
nyar els fills, treball de la llar…) és una qüestió 
de la visió del gènere. Gran part d’aquestes 
feines les duen a terme dones, i en la majoria 
de casos sense remunerar, el que porta a no 
tenir dret a pensió o ajudes econòmiques.

La perspectiva feminista de l’economia valo-
ra la importància de les feines que no reben 
salari i que es duen a terme, tant per homes 
com per dones, a casa i amb les tasques de 
cura. 

Reconeix que l’economia no depèn només 
de la producció i del consum de serveis sinó 
de la cooperació, la repartició equitativa i con-
templa que la complexitat de les nostres vides 
no pot ser sempre quantificada. 

Anem en una direcció de majors canvis soci-
als, igualtat de drets reproductius, una millor 
representació política i uns salaris igualitaris 
per tothom. 

Però encara no tenim la batalla guanyada, 
seguim patint els “sostres de vidre”, seguim 
patint el “terra enganxós” que ens impedeix 
desenvolupar les nostres carreres professio-
nals… seguim per tal que es produeixi el can-
vi! I des d’aquí animar a la ciutadania a secun-
dar la vaga del 8M. 

N Economia feminista

L  ’activitat del nostre Grup Municipal a Sant 
Boi no només és aquella que fem directament 
els dos regidors que el formem. També hi ha 
activitat que, mitjançant la nostra iniciativa, es 
debat en el sí d’altres institucions: l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, la Diputació, el Par-
lament de Catalunya, el Congrés o el Senat, 
entre les principals. I és en aquesta darrera 
institució on, a petició nostre, el grup de Ciu-
dadanos i molt concretament la seva portaveu 
Lorena Roldán i el senador Xavier Alegre van 
presentar dues mocions sobre dos aspectes de 
la ciutat: la connexió de l’A-2 i la C-32 al seu pas 
per Sant Boi i el trasllat de la Caserna de Santa 
Eulàlia. 

En la primera moció, demanem accelerar la 
connexió entre ambdós vials per tal de facili-
tar la circulació als accessos sud de Barcelona 
i s’evitarien els embussos habituals per accedir 
o sortir del municipi. 

En la segona, la moció insisteix en donar com-
pliment del protocol signat pel Ministeri de 
Defensa i l’Ajuntament per tal de traslladar les 
dependències de la Caserna militar a la zona 
industrial i la posterior cessió dels terrenys per 
construir-hi habitatge social (la nostra aposta és 
de lloguer), nous equipaments i zones verdes.

Ens sumem doncs als esforços d’altres com-
panys i companyes de consistori en legislatu-
res anteriors i posem el nostre gra de sorra 
per revertir l’estat actual d’aquestes iniciatives 
d’envergadura que de completar-se suposa-
rien un punt d’inflexió a la ciutat, que s’ho me-
reix sobradament

N Sant Boi al Senat

L

Ascensión Domínguez
regidora 

N Científicas invisibilizadas

  os estudios sobre mujer y ciencia revelan las 
claras discriminaciones que sufren las mujeres 
en las instituciones de investigación científica 
y técnica, tanto públicas como privadas. Como 
en tantas otras profesiones las mujeres no lo 
tienen fácil, son muchas las que tuvieron que 
luchar no solo por ellas, sino también para 
abrir el camino al mundo científico a otras mu-
jeres. Un camino que hoy sigue siendo difícil 
por la falta de reconocimiento del papel de las 
mujeres en el terreno del conocimiento y las 
nuevas tecnologías, donde la brecha salarial es 
del 31,23%. 

Menos del 37% de la producción científica 
está firmada por mujeres en España, y si una 
investigación científica ha sido dirigida por una 
mujer, es menos probable que sea citada des-
pués por otros investigadores. Lo mismo ocu-
rre si la persona que firma como primera au-
tora (y, por lo tanto, quien ha hecho la mayor 
parte del trabajo) es una mujer.

Esta realidad es, además de injusta, peligro-
sa para la ciencia y el logro de los objetivos de 
calidad en una sociedad del conocimiento y 
porque  para que un país sea científicamente 
competitivo, necesita de todo su capital  inte-
lectual; ningún país  puede permitirse  prescin-
dir de las contribuciones intelectuales de la mi-
tad de su población.

Es hora que las aportaciones de las mujeres 
a la ciencia sean reconocidas, porque si no lo 
hacemos, las próximas generaciones de cientí-
ficas y técnicas serán injustamente tratadas y 
eternamente invisibilizadas.

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

facebook.com/esquerra.santboi

Andrea Martínez
regidora

Carles Campdepadrós 
regidor

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

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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E l dret a la igualtat entre dones i homes és 
un dels drets humans històricament més vul-
nerat al llarg i ample del planeta. El dia 8 de 
març és una bona data per reconèixer i cele-
brar tots aquells drets conquerits per les do-
nes que, amb les seves lluites, han aconseguit 
la millora dels drets polítics i socials tot i que 
la igualtat efectiva encara està lluny.

Les celebracions dels darrers 8 de març han 
posat en relleu la transversalitat, diversitat i 
internacionalitat del moviment feminista: mi-
lions de dones d'arreu del món ajuntant les 
seves veus -i les veus de les dones que ja no 
tenen veu perquè han estat assassinades-, 
per posar les seves reivindicacions al centre 
de l'agenda pública i mostrar a la societat el 
camí que encara ha de recórrer per poder-se 
dir igualitària.

Aquest 8 de març de 2020 ho tornarem a 
fer, tornarem a ser una única marea que om-
pli places i carrers per denunciar l'androcen-
trisme i el patriarcat com les principals causes 
de les desigualtats i de la violència masclista.

Des dels ajuntaments, no podem donar 
resposta a totes les reivindicacions del movi-
ment feminista, però sí que podem demos-
trar, com Sant Boi fa anys que fa, la voluntat 
política per generar, des del món local, políti-
ques transformadores, feministes i intersec-
cionals.

Com deia l'escriptora nigeriana Chimaman-
da Ngozi en una entrevista al diari El País, "nu-
estra época obliga a tomar partido". Doncs 
ser feminista vol dir prendre partit per una 
societat més justa i igualitària per a totes les 
persones.

N Els drets de les dones 
són drets humans

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

Alba Martínez
regidora

E l Parc sanitari Sant Joan de Déu a Sant Boi 
ha estat notícia envers els problemes de satu-
ració de les urgències, les dades indiquen que 
en realitat no s'ha produït un col·lapse especial 
el passat mes de gener, és a dir, que en tot cas 
els problemes eren els habituals però, fos com 
fos la notícia va saltar a la premsa.

És possible que el col·lapse no fos col·lapse 
en el sentit una situació excepcional, ara bé, 
això no significa que la situació "normal" sigui 
una situació desitjable. En realitat problemes hi 
ha i molts, certament no exclusius de l'hospital 
santboià sinó generals a totes les infraestruc-
tures sanitàries del nostre país. Al cap i a la fi 
trobem sempre la mateixa causa: un personal 
insuficient i que és constantment retallat.

A les urgències del Parc Sanitari ja es va anun-
ciar el passat estiu una retallada del personal 
nocturn d'un 25%, no sabem si això ha anat a 
més o no, però és preocupant que els mitjans 
i el personal siguin cada vegada menys i més 
escassos. Aquesta manca de medis no la pot 
suplir la sens dubte excel·lent professionalitat 
del personal sanitari, que fa tot el possible per 
minimitzar els efectes sobre els usuaris, però la 
solució únicament pot venir d'un lloc: una do-
tació pressupostària correcta per la sanitat i ja 
posats... demanar que la sanitat sigui publica 
-que no és el cas de Sant Joan de Déu-.

Certament no estem parlant d'una compe-
tència municipal però sí d'un problema muni-
cipal, un problema que com santboians ens 
afecta a tots.

 

N Urgències

Jorge Romero
regidor

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

@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

Pronto  será el 1er aniversario del nuevo consistorio 
PSC-Comuns, fácil sería decir que todo es igual tras 
41 años, pero así es. Enumero temas irresueltos:

1-Un cuartel inútil de 100 mil m2, equivalente a 10 
campos de fútbol en el centro- ciudad; están dis-
puestos a venderlo a cachos y ni por esas, -se ma-
terializa su reutilización urbanística- desde el 2003, 
paellas, falsos anuncios y pasividad, hasta con go-
bierno del PSOE-Podemos. Un general, explicó la 
parálisis: “por las dificultades económicas del Ayto”. 
El libro de Andreu nos aclara el tema, sin resolverlo. 
Tenemos la diputada Guerra en Madrid, la Delegada 
Cunillera, la justa ministra Robles, el JEMAD catalán 
gral. Villaroya, la alcaldesa Moret y por supuesto a 
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de presidente y vi-
cepresidente: ¡Qué más se necesita para ejecutar 
el trueque! Hay la más increíble  conjunción astral 
de políticos profesionales afines en muchos años. Si 
no se resuelve en breve, es que no dan la talla em-
pezando por los de S. Boi. Muchas broncas vecinales 
nos ahorraríamos ya resuelto.

2-Las obras inacabadas de la C-245 y las pilastras 
de la B-2002 un inútil desvío de obtusos que tiene 
pasmados a los sucesivos técnicos de Fomento.

3-Un Parc agrari de rendimientos decrecientes so-
bre el que se hacen unos permanentes Juegos Flora-
les. Con canal del 1856.

4-Muchas medallas a los Hnos. de los psiquiátricos 
pero sin resolver los problemas de sus plantillas so-
breexplotadas. ¿Esperamos al nuevo Concordato?

5-Fracaso de la zona industrial desocupada y de la 
FP -solo acaba el 4%- un doble fiasco que explica el 
12% de paro y el 15% de pobreza.

6- ¿Najat el Hachmi de pregonera?
En resumen pasarán su 41 aniversario y no dan la 

talla.

N  Dar la talla

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita
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Noces d'or 2020 
L'Ajuntament organitza un any més, amb la 
col·laboració de la Coordinadora d'Associacions 
de Gent Gran, l'homenatge a les Noces d'Or 
per a les parelles de Sant Boi. L'acte tindrà 
lloc el 19 d'abril, inclourà algunes novetats 
i es realitzarà als jardins de la Torre del 
Sol. Es poden inscriure totes les parelles 
empadronades a la ciutat que puguin acreditar, 
des d'abril de 2019 a abril de 2020, cinquanta 
anys de matrimoni o convivència. 
Sol·licituds per participar-hi: associacions de 
gent gran de Sant Boi situades als casals de 
barri, als casals de gent gran dels barris Centre, 
Vinyets i Molí Vell i al Casal de gent gran de la 
Generalitat.
 

Casals d'estiu 2020 
El període de preinscripció als casals 
municipals d'estiu d'enguany serà del 30 de 
març al 6 d'abril. El tràmit d'ha de realitzar a 
través del web municipal o bé demanant cita 
prèvia a l'OMAP. Per poder fer la preinscripció 
és imprescindible que el nen o la nena estiguin 
empadronats a la ciutat. Al mes de juliol hi 
haurà tres casals infantils i un casal d'arts 
escèniques per a nois i noies adolescents a Can 
Massallera. A l'agost hi haurà un casal infantil a 
l'escola Amat Verdú. 
Informació i inscripció: santboi.cat/casalsestiu

Març'20

Ciutat gegantera, a Instagram 
Sant Boi 
és Ciutat 
Gegantera 
2020. Per 
aquest 
motiu, 
l'associació 
Dphoto'SB 
col·labora 
amb 
l'organització 
tot convocant el I Concurs Nacional de 
Fotografia Gegants i Capgrossos a la xarxa 
Instagram. Les persones que hi vulguin 
participar han de penjar les imatges en aquesta 
xarxa social amb l'etiqueta #FotoGegants2020.   
Informació i bases: www.dephotosb.com
 

Carnet Jove  
El carnet SB Jove dona dret a descomptes en 
comerços, a bona part de l'oferta cultural, 
esportiva i juvenil municipal i d'algunes 
entitats santboianes. Poden sol·licitar el carnet 
les persones entre 16 i 30 anys que estiguin 
empadronades a Sant Boi. Per aconseguir-
lo, cal omplir un formulari i activar-lo 
presencialment al Servei d'Informació Juvenil El 
Punt de Can Massallera. 
Informació i formulari: santboi.cat/carnetjove
 

Formació ocupacional
Continuen els cursos gratuïts per a 
persones aturades inscrites a l'Oficina 
de Treball de la Generalitat. Cursos 
al març:  Anglès A2 i Organització i 
gestió de magatzems.
 
Formació sociolaboral
Adreçats prioritàriament a persones 
aturades del barri de Casablanca, 
obertes les inscripcions a cursos 
d'auxiliar de cuina, neteja hospitalària 
i dependent/a de comerç polivalent. 
La formació es complementarà amb 
pràctiques laborals. 
Inscripcions a les formacions :  
ocupacioiempresa.santboi.cat

Persones amb discapacitat
Al març comencen cursos d'orientació 
i suport a la inserció per a persones 
amb discapacitat i/o malaltia mental: 
Alfabetització informàtica i Formació 
en noves tecnologies, del 9 al 30 de 
març, i Informació a la clientela, del 
20 d'abril al 16 de juny.  
Inscripcions: bit.ly/
inserciodiscapacitat 
Acompanyament a la inserció

El progrma Ubicat vol acompanyar 
en la inserció laboral a persones 
aturades, tot oferint orientació 
individual i en grup.  
Inscripció: ocupacio@santboi.cat.

Tauler Tauler 

Portes obertes centres educatius. Durant el mes de març les escoles i centres 
educatius de Sant Boi inicien les jornades de portes obertes en el marc de la preinscripció escolar 
del curs 2020-21. Les famílies amb infants que han de fer la inscripció per començar P3 rebran in-
formació al seu domicili. 
Informació: santboi.cat/curs2021 i Oficina Municipal d'Escolarització (L'Olivera, pl. Montserrat Roig, 
1), dilluns, de 16 a 19 h, i dimarts i dijous, de 10 a 13 h.

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 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)

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 6351246).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).
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Trasllat de serveis per obres 

A causa de les obres de remodelació de la 
Maria de Torre Figueres, alguns dels serveis 
que s'hi oferien fins ara canviaran d'ubicació. 
A partir del 9 de març, l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor (OMIC) estarà a 
la planta baixa de la Casa de la Vila i el dia 2 
el Servei d'Ocupació es traslladarà als edificis 
del Centreserveis i del Casal de Casablanca. 
Mentre durin els treballs, la resta de serveis 
de la masia es repartiran entre la Biblioteca 
J. Rubió i Balaguer, l'Ajuntament i l'aulari que 
està  situat a la dreta de l'edifici.      
Més informació: santboi.cat 
 

Formació TIC 
El dia 23 s'obren les inscripcions als cursos 
Apropa't a la informàtica, un programa de 
"píndoles" tecnològiques amb tres nivells 
formatius (inicial, mitjà i avançat). Les sessions 
es faran entre abril i juny. 
Inscripcions: Bibl. J. Rubió i Balaguer (dl. i dt., 
de 15 a 20.30 h. Tel. 93 6309760) i L'Olivera 
(dj. i dv., de 10 a 13 h. 93 6529840).
 

Març'20
Certificat ACTIC 
Els mesos d'abril, maig i juny es faran cursos 
de preparació per a la prova d'Acreditació de 
Competències en Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació (ACTIC). Qualsevol persona 
major de 16 anys pot obtenir aquest 
certificat mitjançant la superació d'una prova 
telemàtica.    
Inscripcions:  Bibl. J. Rubió i Balaguer (dl. i dt., 
de 15 a 20.30 h. Tel. 93 6309760) i L'Olivera 
(dj. i dv., de 10 a 13 h. 93 6529840).
 
Art participatiu 

L’artista 
local Laura 
del Valle 
participa en 
la iniciativa 
Barri Antic 
Art Urbà 
(BAAU) amb 

Ordit & Trama, una representació tèxtil on 
reflectir de manera comunitària les realitats 
culturals de Sant Boi. Per conèixer-les millor 
i difondre el projecte, hi haurà sessions 
participatives del 2 al 27 de març.    
Informació i inscripcions:  bit.ly/ordititrama
 

Voluntariat internacional 
Fins al 31 de març està oberta la convocatòria 
de beques per a joves, de 18 a 35 anys, que 
vulguin fer una estada solidària a un camp de 
treball tot col·laborant amb una ONG. L'import 
màxim de la beca és de 800 €.   
Informació i sol·licituds: santboi.cat/
bequessolidaries i SIJ El Punt (c/ Mallorca, 30).
 
Descomptes als poliesportius 
Del 15 al 30 de març les matrícules als 
poliesportius tindran u 50% de descompte i el 
Dia del Pare (dia 19), els pares de les persones 
abonades hi tindran accés gratuït.  
Poliesportius: L'Olivera (c/ Antonio Machado, 
1-3, tel. 93 6545000); Can Massallera( c/ 
Mallorca, 30, tel. 93 6617019) i La Parellada (c 
/Mn.Pere Tarés, 35, tel. 93 6541003).  
 
Formació a famílies 
Sessions: Dia 3: Relacions igualitàries lliures 
de violència masclista (17.30 h, Escola 
Benviure). Dia 26: Educar en la diversitat de 
capacitats (15 h, Escola Bressol La Mercè).    
Més informació sobre la programació: 
santboi.cat/formaciofamilies.

La formació t'obre portes. Oberta la inscripció als cursos 
La formació t'obre portes, adreçats a les persones joves, de 16 a 35 anys. 
Enguany, Monitor/a de lleure infantil, Dinamització juvenil en salut, Cuines 
del món i Iniciació en pilotatge i reparació de drons recreatius. 
Informació: santboi.cat/obreportes, santboi.cat/carnetjove i joventut-
santboi.cat

 

Ajuts per pagar l'IBI
L'Ajuntament destinarà 60.000 euros del 
Pressupost municipal a finançar ajuts 
econòmics adreçats a les persones i les 
famílies amb una capacitat econòmica 
limitada amb l'objectiu que puguin fer 
front a l'import dels rebuts de l'Impost 
sobre Béns Immobles (IBI).
     
     Les ajudes poden ser del 50%, el 75% 
o el 100%, tot depenent dels ingressos 
econòmics i fins que s'exhaureixi 
la partida pressupostària. La nova 
convocatòria d'aquests ajuts, coneguts 
com a "IBI social", s'obrirà cap a mitjans 
de març i es tancarà a finals de mes.
Informació: Oficina Local d'Habitatge. Tel. 
936351223 o olhsantboi@santboi.cat.

Millorar l'eficiència energètica 
El Consorci Metropolità de l'Habitatge 
de l'AMB ha obert una nova convocatòria 
d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis 
residencials de comunitats de 
propietaris, construïts abans de 2007, en 
l'àmbit de l'eficiència energètica.
Per demanar la subvenció les obres han 
d'afectar un mínim del 30% de l'aïllant 
tèrmic de l'edifici.
 
     Per a demanar la subvenció les obres 
han d'afectar un mínim del 30 % de 
l'aïllant tèrmic de l'edifici.
     Sol·licituds, fins al 31 de desembre.  
L'admissió es pot tancar abans si 
s'esgota la dotació pressupostària. La 
documentació per a la sol·licitud s'ha de 
presentar per via telemàtica.
     És important saber que les obres no 
es poden iniciar fins que el Consorci 
faci arribar el comunicat tècnic sobre la 
petició.
Més informació: www.cmh.cat/web/
cmh/ajuts/programes/programa-
projectes-2020.

◀

◀

◀

◀
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 Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg  Març’20agendasb
Dimarts 3 de març 
18.30 h I Xerrada. Un tomb pel món a través de les 
llengües. Amb David Valls, lingüista i col·laborador 
del programa de Catalunya Ràdio Els viatgers de la 
Gran Anaconda. En el marc del Dia Internacional de la 
Llengua Materna. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Org.: 
CNL Eramprunyà
  
19.30 h I Club de lectura: El fill de l'italià. Del 
periodista i escriptor Rafael Nadal. Lloc: Bibl. M. Aurèlia 
Capmany. Org.: biblioteques i l'Associació Equilibri

Dimecres 4 de març 
18.30 h I Xerrada sobre l'autisme. Amb Erick González, 
psicòleg coordinador d'Interval de l'associació TEAdir. 
Entrada lliure. Lloc: Can Massallera. Org.: AMPA Ciurana

Dissabte 7 de març 
20.30 h I Música. Skarface. El grup 
francès d'ska amb els santboians 
Deskartats.  Entrada: 11 €, ant., i 13 €, 
taquilla. Venda: Bar Knaya i entradium.
com Lloc: Can Massallera. Org.: La Masia 

Dilluns 9 de març
18 h I Taller. Alimentació i disfàgia. Per a persones 
cuidadores. Els tallers formatius són mensuals i 
gratuïts. Inscrip.: tel. 64728 4111. Informació: www.
cuidandodetiasoc.com. Lloc: Can Massallera. Org.: 
Cuidando de ti

Dimecres 11 de març 
De 16 a 19 h I Xerrades. Disseny motivacional a l'aula i 
Videojocs i habilitats joves. Amb Òscar Garcia Pañella, 
director acadèmic d’ENTI-UB i Sergio Alloza Castillo, 
psicòleg. Sessions adreçades al sector educatiu en el 
marc de l'exposició Into the videogames. Gratuït. Lloc: 
Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dijous 12 de març 
19.30 h I Música. Trio Pedrell. Concert de violí, 
violoncel i piano. Preu: 3 €. Lloc: Auditori Escola de 
Música. Org.: Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Divendres 13 de març 
19.30 h I Debat. El que està en joc són les nostres 
pensions. Amb representants d'UGT, CCOO i la Marea 
Pensionista. Lloc: c/M. Jacint Verdaguer, 161. Org.: 
Unión Extremeña

Dissabte 14 de març 
De 9 a 14 h I Esports. Jornada Juga Verd Play. Per 
compartir amb les famílies experiències per superar un 
repte treballant en equip. Lloc: diferents instal·lacions 
esportives. Org.: Consell Esportiu del Baix Llobregat
  
13.30 h I Música. Claribaix. Concert en el marc de la 
trobada d'estudiants de clarinet d'escoles de música del 
Baix Llobregat. Gratuït. Lloc: Can Massallera
  
20 h I Teatre. El Bruc, un dinar en família. Amb la 
cia Per què no? Presentació de la 5a Roda de Teatre 
Amateur del Baix Llobregat. Preu: 6 €. Info: tripijoc.cat. 
Lloc: Cal Ninyo. Org. : Col·lectiu Teatral Tripijoc
 
21 h I Música: Azero. Presentaran La muerte está 
echada i Isabel Marco, artista 
invitada, Nada será igual. Preu: 
8 €, a www.woutick.es, Knaya 
i La cova punk store (Sants 
-Barcelona-), i 10 €, a la taquilla. 
Lloc i org.: La Masia

Diumenge 15 de març 
De 8 a 19 h I Festa. Migas extremeñas. Degustació de 
migas amb activitats per a tots els públics. Lloc: zona 
de pic nic de Camps Blancs. Informació i Organització: 
Ass. Cultural Peraleda Ntra. Sra. de Fátima 
 
11.30 h I Visita teatralitzada al Sant Boi de Rafael 
Casanova. M. Lluïsa Casanova, "besneta" de Rafael 
Casanova, explica la vida i el temps del seu besavi i del 
Sant Boi dels segles XVIII i XIX. Gratuït. Cal fer reserva. 
Lloc: Museu Can Barraquer. Organització: Ajuntament
 
19 h I Teatre. Celestina, la tragicomèdia. A càrrec 
de la companyia de teatre clàssic Atalaya Teatro, de 
Sevilla, la companyia espanyola 
de teatre clàssic més important. 
L’humor, l’erotisme i els conflictes 
de classe conflueixen en aquest 
muntatge. Preus: normal, 14 €, 
i reduïda, 10 €, a entrrapolis.
com. En el marc de la Temporada 
d'Arts Escàniques Lloc: Can 
Massallera. Org.: Ajuntament.
 
19 h I Música. Dimas. Concert de 
Dimas Rodríguez, conegut també 
com a Invisible Harvey, en el marc 
de Weller al Calaix. Lloc: Cal Ninyo. 
Org.: Weller

Dimecres 18 de març 
17.30 h I Taller. Escola de Cuina Saludable. Cuina amb 
carxofa. Espai que vol vincular diferents agents del 
barri Marianao per promoure hàbits saludables. Lloc: 
Casal de Marianao. Org.: Marianao Té Cor
  
19 h I Reading Club. Dracula. Comentaris en anglès per 
adquirir pràctica de conversa. Amb Isabel Pozo. Gratuït. 
Cal inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Org.: biblioteques

Dijous 19 de març 
De 19 a 21 h I Dona. Club de lectura feminista. Hereu 
de les Converses feministes, comença un club de 
lectura en què feminisme i igualtat de gènere seran els 
protagonistes. Gratuït amb inscripció a Can Jordana o a 
igualtatsantboi.cat. Lloc.Can Jordana. Org.: Ajuntament.
 
19 h I Dona. Mujeres alegres festival. 
Nova edició d'una iniciativa feminista 
que vol visibilitzar les inquietuds 
artístiques de les dones. Info: Fb 
i Intagram del MAF Lloc: Cinemes 
Can Castellet. Org.: Mujeres Alegres 
Festival

Dissabte 21 de març
9 h I Esports. Exhibició de karate. Jornada portes 
obertes d'exhibició karate. Lloc: Institut Ítaca. Org.: 
Dojo E.A.K.I.
 
12.30 h I Música. Jazz. Sessió dedicada a la música jazz 
i easy listenig. Gratuït. En el marc de l’Aperitiu de l’Espai 
Weller. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller
  
13.30 h I Música. Trobada simultània d'orquestres 
d'escoles de música  del Baix Llobregat. Aquest dia se 
celebren tres trobades simultànies d'orquestres infantils 
i juvenils a Sant Boi, Sant Feliu i Castellbisbal, amb 
la participació d'escoles de música de l'Hospitalet, el 
Prat, Cornellà, Sant Feliu, El Papiol, Castellbisbal, Sant 
Andreu de la Barca i Sant Boi. El concert final serà a les 
13:30. Organitzat l'Associació Catalana d'Escoles de 
Música. Gratuït. Lloc: Can Massallera. 

L’hora del conte
18 h I Dv. 6 de març. Eixerides i valentes, amb Blai Senabre, en el Dia Internacional de 
les Dones Dv. 20 de març. La barqueta primavera, amb Elena Codó. Lloc: Bibl. J. Rubió i 
Balaguer. Dv. 27 de març. Sessió especial per a nadons. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Dissabte 7 de març 
12 h I Story time. There’s no place like space. Contes en anglès. A càrrec de Kids & Us. 
Gratuït. Els menors de 7 anys han de venir amb un adult. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Divendres 13 de març
18 h I Taller. Endinsa't a l'energia i a l'aigua de casa! L'ús d'aigua i l'energia en l'àmbit 
domèstic i l'eficiència energètica. A càrrec de l'AMB. Per a nens i nenes majors de 7 i les 
seves famílies. Gratuït. Cal inscripció i portar un rebut de la llum i de l'aigua. En el marc 
de De l'Hort a la Biblioteca. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Dissabte 21 de març 
17 h I Club de lectura infantil. Amb Ala de corb, la gran revolta d'Enric Larreula. Per a 
nois i noies de 10 a 12 anys. Gratuït amb inscripció prèvia. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Diumenge 22 de març 
11 i 12 h I Teatre per a nadons. Son Soneta. Amb la 
compayia D'Aquí d'Allà. Sinopsi: la lluna ja ha tret el nas 
entre les estrelles, ha arribat l’hora d'anar a dormir. Però 
... Voleu dir? Aquí n'hi ha un parell que encara tenen ganes 
de gresca! Abans d’amagar-se entre llençols i coixins, 
aquest parell de somiatruites ens faran cantar i fer sonar 
instruments per dormir a bon ritme embolcallats de 
melodies... Per a nadons de 0 a 3 anys. En el marc dels 
Espectacles Familiars de la Temporada d'Arts Escèniques 
Preu: 4 €, a entrapolis.com. Lloc: Casal de Barri Marianao. 
Org.: Ajuntament

Estonetes familiars 
Dc. 25 17.15 i 18.30 h I Tallers: Cultivant la creativitat. Primer sessió: Joc heurístic. Per a  
famílies amb infants d'1 a 3 anys. Segona sessió: Minimons. Per a famílies amb infants de 
4 a 11 anys. A càrrec de Cristina Efe (Educació Viva i Creativa). Les inscripcions comencen 
el 12 de març a la ludoteca, a partir de les  17.15 h. Màxim 15 famílies per sessió. Gratuït. 
Lloc: L'Olivera.

Dimecres 25 de març 
18.45 h I Club de lectura fàcil. Amb l'obra Matilda, de Roald Dahl. Moderadora: Eva 
Santana. Per a nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. Gratuït. Lloc: Biblioteca 
Maria Aurèlia Capmany 

Cinema familiar en català i en anglès  
Els diumenges. 11.45 h I En català: Animalades de cine. Adaptació de faules populars 
que conserven el caràcter educatiu i hi afegeixen creativitat i diversió. 12 h I En anglès: 
Zog. Els nens i les nenes, acompanyats dels seus familiars, poden  familiaritzar-se amb 

aquesta llengua de manera divertida. Zog és un 
drac que va a escola per aprendre a volar, a treure 
foc per la boca i a raptar princeses. No se’n surt 
massa bé, però va superant els obstacles gràcies 
a l’amistat d’una princesa que l’ajuda. Una història 
acompanyada de quatre curts protagonitzats per 
nenes valentes i imaginatives. Preu de cada sessió: 
4,5 €. Lloc i org.: Cinemes Can Castellet

   

Oci familiar
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Des del 2 al 15 de març  
Solidaritat. Fotografies de 
la XXII Premi de Fotografia 
Humanitària Luis Valtueña. A 
càrrec de Médicos del Mundo. 
Fotografia de denúncia i 
de testimoni des de l'àmbit 
humanitari. Gratuït. Lloc: 
Bibl. J. Rubió i Balaguer. Org.: 
Ajuntament. 

Fins al 7 de març
Art. Dreamers, no ens prengueu els somnis. Treballs 
artístics d'alumnes i exalumnes de la Facultat de Belles 
Arts de l'UB. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d'Art 
Org,: Ajuntament

Del 9 al 23 de març
Solidaritat. Casamance. La mirada de les dones. 
Les dones de l'àmbit rural de Casamance (Senegal) 
reflecteixen el seu dia a dia en fotografies fetes per 
elles. Gratuït. Inauguració: dia 10, a les 15.45 h. Lloc: 
Can Massallera Org,: Fundació Kassumay i Dphoto SB 

Fins al 17 de març
Educació. En acabar l'ESO. Les possibilitats formatives 
per als nois i les noies que acaben la secundària 
obligatòria. Entrada lliure La Factoria Jove de Can 
Massallera. Org.: Ajuntament

Des del 17 al 31 de març
Llibres. S’ha escrit un crim. Els crims als textos de 
ficció. A càrrec del Consell català de lectura infantil i 
juvenil. Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

A partir del 21 de març
Història. 1448 Lluís 
Dalmau i el retaule de 
Sant Baldiri. Oportunitat 
única de veure en un 
mateix espai dues de 
les tres taules que van 
formar part del retaule 
major de l'església de 
Sant Baldiri. Es tracta 
d'una obra de Lluís 
Dalmau, un dels pintors 

més importants del gòtic català. La reconstrucció de 
l’antiga església, al segle XV, i el Sant Boi de l'època 
estan presents en aquesta exposició, que també vol 
explicar les relacions entre la parròquia i la ciutat. Tot 
plegat a través de la documentació literària i gràfica 
i d'algunes obres conservades. Tanmateix, l’exposició 
vol difondre la memòria històrica de la ciutat i 
dinamitzar el seu patrimoni cultural. En aquest sentit, 
es realitzaran activitats complementàries, adreçades a 
diferents públics, per tal de fer dialogar la mostra amb 
la ciutat i el territori.  
El dia de la inauguració, dissabte 21 de març a 17.30 
h, entrada lliure. L'exposició romandrà instal·lada 
fins a final d'any. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: 
Ajuntament i Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC)

 A l'escenari 
19.30, 20 i 20.30 h I Dj. 5. Zarah y el Programa de 
Televisión. Dj. 12. Sor Petra, Sor Asunción Sor Virtude 
y un Follón. Dj. 19. Si lo se, no ceno. Comedia. Dj. 26. 
Salvar el Bar. Micro teatre de 15 minuts de durada 
per a 15 persones. Es fan 3 sessions. Preu: 3 €, amb 
consumició. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller
 

Grans documentals d'art 
Dl. 9.  21 h i dt. 10, 19.30 h Frida, viva la vida! Preu: 5,7 
€, normal, 5 €, amb el Carnet SB Jove, i 4,8 €, per a la 
gent gran. Lloc i org.: Cinemes Can Castellet 
 

I Jornada de Còmic i Salut 
Dv. 20. 9.15 h I Taules rodones: 
1) La mirada de l'autor i la relació 
amb les institucions de la salut i 
el constructe salut-malaltia. Amb 

Antonio Altarriba (Premi Nacional del Comic 2010 i 
Gran Premi del Còmic Barcelona 2019) i Miguel Ángel 
Giner i Cristina Durán (premiats al Salo del Còmic de 
Saragossa 2019). 2) El còmic com a mitjà narratiu en 
primera persona. Amb Miguel Fuster, Abel Carrasco i 
Montse Batalla. Col·loqui amb l'il·lustrador Sergio Ariño 
i el guionista Pedro López. Inscripcions: 5 €, a pssjd.
org. Lloc: auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 
Ds. 21. De 10.30 a 14.30 h I Jornada family kids. Tallers 
de fanzine, punts de llibre, scape room, màscares i 
superherois, entre altres. Amb l'assistència de Sergio 
Escobar, fill de l'autor dels personatges Zipi i Zape. Rua 
amb personatges intergalàctics. Gratuït.  
En el marc del projecte de salut mental Torrents d'Art. 
Gratuït. Lloc: Jardins del parc. Org: Parc Sanitari SJDD
 

A la primavera, el medi ambient t'espera 
Diumenges. 11.30 h I Judoteca ambiental. Lloc: parc 
de la Muntanyeta. Ds. 21. 11 h I Dia Internacional dels 
Boscos, en el marc d'Un Arbre per Europa. Plantada i 
apadrinament d'arbres. Del 22 de març al 27 d'abril. 
Exposició: Aigua. Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, 
mostra d'art contemporani d'artistes locals, nacionals 
i internacionals, algunes de nens i nenes de Sant Boi, 
que denuncien la incidència en el medi aquàtic de l'ús 
i abús dels plàstics. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre 
d'Art. Org.: Ajuntament
 

Jornades Sant Boi 
negre, amb una trentena 
d'escriptors i escriptores. 
Taules rodones sobre 
espies (Sant Boi en va 
tenir un!) i detectius i 

policies reals i de ficció. Dc. 25 19 h I Espies i detectius, 
amb José Luís Caballero, Vicente Corachán i Laura 
Manzanera. Lloc: Museu-Can Barraquer. Dj. 26 19.30 
h I Cine negre vs novel·la negra, amb Jaume Farrés, 
Prado G. Velázquez i Nacho Cabana. 21.30 h I Projecció 
d'El Crack, de José Luís Garci. Lloc: Sala 6 dels Cinemes 
Can Castellet. Dv. 27 19 h I Clàssics del gènere, amb 
Xavi Borrell, Mª Carmen Sinti i Paco Gómez Escribano. 
19.45 h I Violència de gènere, amb Anna Choy, Graziella 
Moreno i Jimena Tierra. 20.15 h I Policies reals i de 
ficció, amb Rafa Melero, Xavier Álvarez Llaveria i 
Vicente Corachán. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. Ds. 
28 11.30 h I Combat d'editorials, amb David Casals, 
Ramona Solé, Albert Gasull i Pep Prieto. 12.30 h I 
Canillejas, La Verneda i Eurovegas, amb Claudio Cerdán, 
Marc Moreno i Paco Gómez Escribano. 16.30 h I Sant 
Boi també escriu, amb Vicente Corachán, Alfredo 
Segarra i Emilio Moreno. 17.15 h I Detectius de carn i os 
opinen, amb Rafa Guerrero, Laura Dalmau, José Mª Abril 
i Jordi Briñol. Lloc: Bibl. Maria Aurèlia Capmany. Gratuït. 
Org.: a càrrec de l'escriptor santboià Vicente Corachán  

Diumenge 22 de març 
De 9 a 13 h I Esport. 42è Cros del Llor. Tradicional 
jornada atlètica, familiar i solidària oberta a tots els 
infants Lloc i org.: Escola Esportiva Llor
 
12 h I Migas extremeñas. Jornada de migas populars 
amb música i jocs  infantils. Entrada lliure. Lloc: pl. 
Agricultura. Org.: Unión  Extremeña 

Dimecres 25 de març 
18 h I Solidaritat. IX Edició del Dia 
Mundial de la Narració Oral. Narració 
i teatralització de contes sobre 
migracions forçoses i canvi climàtic 
amb l'alumnat de 4t de primària del 
Col·legi Pedagògium Cos i l'orquestra de 
l'Escola Municipal de Música Blai Net. Gratuït. Lloc: Can 
Massallera. Org.: Escola Pedaggium Cos i Ajuntament.

Dijous 26 de març 
De 17 a 21 h I Solidaritat. Buidem les Golfes. Mercat 
d'intercanvi i de segona mà. Es farà cada darrer 
dimecres de mes. Reserva de plaça, fins 2 dies abans del 
mercat: lesmusescultura@gmail.com o al telèfon 636 
370 378. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Divendres 27 de març 
19.30 h I Conferència. Sant Boi 1448, una societat en 
transformació. Per entendre millor com era el Sant Boi 
del 1448. A càrrec de Maria Lledó Barreda, directora del 
Museu de Sant Boi. Gratuït. En el marc de l'exposició 
1448 Lluís Dalmau i el Retaule de Sant Baldiri. Lloc: 
Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament i MNAC

Dissabte 28 de març 
De 12 a 16 h I Festa. Botifarrada popular. Amb concerts 
i activitats per tota la familia. Preus populars, a 
confirmar. Venda de tiquets, els mateix dia. Lloc: Pati de 
la parròquia de Sant Pere Apóstol. Org.:  AMPA Escola 
JM Ciurana
  
13.30 h I Trobada de Saxos Limnos. Trobada d'alumnes 
a l'Escola Blai Net i concert final a Can Massallera. 
Gratuït. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament
 
20 h I Xerrada-col·loqui. El Carnaval i els seus orígens. 
Una de les activitats dinamitzadores de l'associació. 
Lloc: Casal de Marianao. Org.: Asociació Amicitia, de 
persones separades, soles i en estat de viudetat.

Diumenge 29 de març 
12 h I Història. Visita guiada a l'exposició 1448 Lluís 
Dalmau i el Retaule de Sant Baldiri. Vanessa Martín, 
comissaria de la mostra, oferirà la visita. L’exposició vol 
difondre la memòria històrica de la ciutat i dinamitzar el 
seu patrimoni cultural. Gratuït. En el marc de l'exposició 
1448 Lluís Dalmau i el Retaule de Sant Baldiri. Lloc: 
Museu Can Barraquer. Organització: Ajuntament

Dilluns 30 de març 
17 h I Cicle Grans del cine. Intocable.  Nova 
programació relacionada amb 
l'experiència de fer-se gran o que 
els protagonistes siguin actors 
grans. Gratuït. Lloc: Cinemes 
Can Castellet. Org.: Ajuntament i 
Cinemes Can Castellet

Dimarts 31 de març 
18 h I Col·loqui. Marianao Cafè Conversa. Sobre 
la discapacitat física i intel·lectual. Lloc: Casal de 
Marianao. Org.: Marianao Té Cor.
 

 

Dia Internacional de les Dones. Més Info: 
pàg 2 i 3. Programa complet: agendasb.
info i igualtatsantboi.cat
 

El dia 29 de març, nova edició de la 
Carxofada. Més Info: pàg. 14, agendaSB.
info i santboi.cat/carxofada.

 
 
 
 
 

Dt. 3. 20.30 h I Acte d'inauguració amb 
els directors santboians Óscar Camacho, 
Hugo Cobo i Pere Koniec. Entrada lliure. 
Projeccions: Dt. 17. 20.30 h I Off the 
loop, d'Oscar Camacho. Un director de 
cinema low cost viatja a Nova York per 
rodar un film sobre viatges en el temps... 
Dt. 24. 20.30 h I Apóstata, d'Hugo Cobo. 
Toni va patir abusos sexuals de nen. La 
seva vida és relativament normal fins 
que sap que el professor de la seva filla 
és que va abusar d'ell... Dt. 31. 20.30 h 
I Difuminado, de Pere Koniec. Existeix 
un avi amb un passat fosc, un viatge i 
un sobre amb diners.... Preu: 4,5 € i 3,5 
€, amb carnet de la biblioteca (pel·lícula 
i cinefòrum). Lloc i org.: Cinemes Can 
Castellet
 
 
 
 
 
 
 
El festival celebra el 10è aniversari. 
Dj. 5. 20.30 h I Cercatasques de glosa: 
Carles Belda, Fardatxa i Núria Casals. 
Recorregut: Espai Weller, Knaya, 
Gracia, Tot begut i tot per beure, 
Duff i La Masia. 22.30 h I Duets folk: 
Quedem en paus i el santboià Ricard 
Ros i Luis Peixoto. Taquilla inversa. 
Lloc: Knaya. Dv. 6. 22 h I Concert: 
Riu x 360. Commemoratiu dels 10 
anys dels Riu. Preu: 10 €, ant., i 12 
€, taquilla. Lloc: Can Massallera. Ds. 
7. 17 h I Taller d'instruments. 19 h I 
Taverna amb música folk improvisada. 
21 h I Concerts: Holiday Club, Jarlath 
Henderson & Innes Watson i Böj. Preu: 
5 €, ant., i 7 €, taquilla. Lloc: Cal Ninyo 
01 h I Taverna amb música improvisada. 
Lloc: Knaya. Entrades: entradium.com. 
Més info: facebook.com/Rubrifolkum. 
Org.; Associació Qui hi ha?

+Info: 
agendasb.info  
culturasantboi.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 

Exposicions



S.- “A l'hora de la recerca, el treball està dedicat 
bàsicament a la prevenció, actualment és la 
prioritat més gran. Però també és cert que s'està 
avançant en els tractaments.”
M.- “És una realitat que s'ha avançat molt en el grau 
de curació i d'esperança de vida d'aquest càncer, 
gràcies als treballs de recerca, encara que també 
hem de tenir en compte que n'ha augmentat la 
incidència global en part a causa dels canvis en 
l'estil de vida. ”

Penseu que les nenes i les noies troben més 
dificultats a l'hora d'elegir una professió 
científica? Potser els falten referents?
M.- “Crec que a l'escola les nenes i els nens 
desenvolupen el mateix interès per la ciència. Però 
la realitat és que arriba un moment de la vida, a 
l'etapa de voler ser mare (entre els 30 i 40 anys), en 
què a les dones se'ns fa més difícil dedicar-nos a 
una carrera tan exigent i que demana moltes hores 
de dedicació.”
S.- “Per a mi els referents han estat importants. 
He tingut professors que vivien la ciència i em van 
encomanar la passió per les disciplines científiques.  
I tot i que estic molt satisfeta del treball que he fet 
fins ara, el camí que tinc al davant es presenta molt 
exigent professionalment i personalment.”

 

Maluradament és una malaltia freqüent i 
complicada i treballar per millorar-ne la prevenció 
serveix perquè la malaltia es pugui tractar amb 
més garanties d'èxit”
S.- “És important que tothom sàpiga que el càncer 
de còlon es pot prevenir. Si es detecta a temps, 
l'índex de supervivència pot arribar al 80 o 90%. ”

Com a científiques, creieu que en els últims anys 
la investigació ha avançat molt en el tractament 
de la malaltia?  

Perquè vau decidir-vos per la recerca científica? 
Meritxell (M)- “Sempre m'ha agradat la biologia i 
tinc molt bon record dels professors i professores 
de ciències que vaig tenir de joveneta. Aquesta 
etapa de l'institut, que va coincidir amb la gran 
preocupació social pel virus de la SIDA, em va 
despertar les ganes d'intentar ajudar la societat a 
través de la recerca biomèdica.”
Saray (S).- “En el meu cas, a l'escola també vaig 
tenir dues professores molt bones de ciències 
naturals que em van ajudar a decidir-me pel món 
científic. També m'ha interessat sempre poder 
contribuir a millorar els tractaments sanitaris.” 

Què significa per a vosaltres formar part d'un 
equip d'investigació de primer nivell?
S- “Molt orgull i una gran satisfacció personal. Quan 
comences una investigació ho fas des de zero per 
comprovar una hipòtesi i treure unes conclusions 
vàlides. S'inverteixen moltes hores en el procés de 
treball en equip. A mi m'ha enriquit moltíssim”
M- “Després de molta feina i esforç, recentment 
hem fet una troballa molt important. Hem fet 
una troballa molt important per lluitar contra 
una malaltia molt greu. Aquest fet ha estat molt 
gratificant per a nosaltres ajudar que aquest 
càncer sigui cada cop menys freqüent i tingui millor 
pronòstic.”

Quina importància tenen les campanyes de 
prevenció i detecció precoç del càncer de còlon?
M- “Les campanyes són molt necessàries. 

N “El càncer és una 
malaltia complicada. 
Detectar-la aviat és vital 
per tractar-la amb èxit”

N “La carrera científica 
és molt exigent i voler 
compaginar-la amb la 
maternitat és difícil ”

SARAY DURAN SANCHON i MERITXELL GIRONELLA COS són doctores en bioquímica per la 
UB amb una important trajectòria científica. Investigadores al centre de recerca IDIBAPS- CIBEREHD 
de l'Hospital Clínic de Barcelona, han ajudat a descobrir biomarcadors que milloren la detecció 
precoç del càncer de còlon. Des de petites van saber que la ciència seria un eix central de la seva vida.

“Satisfetes 
d'ajudar a 
millorar 
la salut de 
la gent”


