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A pie

N La pacificación del

tráfico registrada en la
ciudad en los últimos
años se extenderá a
más calles de Sant Boi

Por una movilidad saludable y sostenible
NEl Ayuntamiento trabaja para mejorar la movilidad urbana y avanzar hacia un nuevo modelo
La movilidad del siglo XXI

La movilidad es el gran reto futuro de las
ciudades. El modelo actual experimentará
cambios sustanciales durante los próximos
años. Hoy es ya necesaria una nueva movilidad más sostenible, más saludable y más
segura, que priorice los trayectos urbanos
a pie, en bicicleta y en transporte público.
Pese a disfrutar de un entorno natural privilegiado y un aire menos contaminado que el
de su entorno, Sant Boi de Llobregat se ha
comprometido a avanzar hacia una movilidad del siglo XXI, en sintonía con su apuesta estratégica por distinguirse en el presente y en el futuro como una ciudad saludable
y sostenible.

Una apuesta histórica

La apuesta por un nuevo modelo de movilidad se cimienta en un intenso trabajo de
planificación y actuaciones en la vía pública
desarrollado a lo largo de los últimos años.
Sant Boi es hoy por hoy una ciudad con un
grado muy alto de pacificación del tráfico.

A la espera de
que demandas
históricas como
la variante de
la C-245 o la
línea de tren
sean atendidas,
Sant Boi avanza
hacia una nueva
movilidad urbana
que prioriza los
recorridos a pie
y el uso habitual
de la bicicleta y el
transporte público

La peatonalización del núcleo histórico, primero, y la limitación, en la última década,
de la velocidad máxima de circulación a 30
km/h en la gran mayoría de las calles, han
permitido moderar los efectos negativos
del tráfico en el interior del núcleo urbano
(contaminación, ruido, accidentes...) y han
sentado las bases para incrementar la presencia de las bicicletas en la calzada.

Un esfuerzo por planificar

El Pacte Cívic per la Mobilitat Sostenible i
Segura (2005) y el Pla de Mobilitat Urbana
(2007) han sido los principales instrumentos para avanzar, de un modo planificado,
hacia una movilidad más sostenible. Sant
Boi se adelantó en la pasada década a las
leyes que posteriormente han regulado
esta cuestión con carácter más general y
sentó así las bases para orientar sus políticas. Desde mayo, un nuevo Pla de Mobilitat Sostenible (ver pág. 7) da continuidad
e intensifica el trabajo realizado hasta hoy
para mejorar la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público y privado.
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La movilidad a pie

Buena parte de Sant Boi es accesible y presenta las condiciones adecuadas para caminar de forma segura y sin impedimentos. El
objetivo número 1 de los próximos años será
completar la red de circulación peatonal y
darle continuidad para poder contar con ‘una
ciudad para las personas’, especialmente en
el ‘eje cívico y comercial’. La reurbanización
de la calle Lluís Pascual Roca o del acceso a
la Ciutat Cooperativa son ejemplos de mejoras importantes priorizadas en este periodo
de gobierno. El Ayuntamiento seguirá incrementando el número de zonas con velocidad
limitada a 30, 20 o 10 km/h y ampliando
aceras, conectando tramos de vía pública,
creando vados para peatones, construyendo
rampas y semaforizando cruces, entre otras
medidas.

La movilidad en bicicleta

La ciudad cuenta con cerca de 80 km de
vías aptas para la circulación de bicicletas
(no solo los ‘carriles bici’ lo son, pues los vehículos de dos ruedas también pueden tran-

N El Ayuntamiento

destinará 6,5 millones
de euros este año a
atender necesidades
sociales de la ciudadanía

En bici

En transporte público

Generalizar el uso de la bicicleta pasa por difundir sus valores entre la población más joven

sitar por todas las calles con la velocidad
limitada a menos de 30 km/h). La Estrategia Urbana de la Bici, presentada recientemente, se propone dar un salto cualitativo
para aumentar la presencia de la bicicleta
como medio de transporte de uso habitual.
Entre otras actuaciones, se prevé construir
nuevos carriles bici (por ejemplo, en la zona
industrial, conectando la C-245 con el Parc
Ciclista), mejorar la conectividad de la red,
promover el uso del centro de la calzada
por parte de las bicicletas en muchas calles,
destinar más aparcamientos a las bicis o
iniciar en las escuelas el proyecto ‘Cap nen
sense pedalar’.

En transporte público

El Ayuntamiento considera imprescindible ir
incrementando en Sant Boi el uso del transporte público, más barato y menos contaminante. A la espera de la necesaria construcción de una línea ferroviaria soterrada,
la extensa red de líneas de autobús que da
servicio al municipio es una alternativa bien
valorada por las personas usuarias. No obstante, se continúa trabajando con el Área
Metropolitana de Barcelona para la mejora
progresiva del servicio: aumentando frecuencias, ajustando recorridos para atender

Ayuntamiento y AMB trabajan para mejorar rutas, frecuencias y conexiones

mejor las necesidades de algunos barrios,
diseñando nuevas conexiones, eliminando
obstáculos para la conducción, mejorando
la colocación y accesibilidad de las paradas
o incorporando vehículos eléctricos.

En vehículo privado

Sant Boi fue una de las primeras ciudades de
Catalunya que pacificaron su red viaria jerarquizando el tráfico de sus calles interiores y
autorizando solo en las vías principales la
circulación a más de 30 km/h. El siguiente
reto es convertir toda la ciudad en ‘zona 30’,
con la única excepción de un anillo de 5 vías
rápidas a través del cual se accederá hacia
los diferentes barrios. Además, se continuará
apostando decididamente por la promoción
del uso del vehículo eléctrico. La construcción de la variante de la C-245, largamente
reivindicada, ha de ser cuanto antes la solución para los problemas circulatorios que
padecen los accesos a la población.

Intermodalidad y aparcamiento

La evolución hacia un nuevo modelo de
movilidad se fija también como prioridad el
fomento de la intermodalidad, es decir, la
creación de conexiones entre los diferentes
modos de transporte para facilitar a la ciuda-
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danía la máxima libertad a la hora de elegir
cómo desplazarse. Asimismo, las políticas
municipales priorizarán seguir ofreciendo
amplias posibilidades de aparcamiento gratuito (el 96% de las plazas del núcleo urbano
lo son), a la vez que atendiendo la demanda
de rotación para determinadas actividades
y áreas urbanas. Se potenciará la seguridad viaria para seguir reduciendo las cifras
de siniestralidad y se abordarán de manera
planificada las necesidades crecientes de la
logística y el transporte de mercancías.

Variante C-245 y tren soterrado

Siguen siendo las dos grandes reivindicaciones de la ciudad. El gobierno municipal
continuará reclamando a las administraciones que cuentan con la competencia y con
los recursos para hacerlas realidad, que
atiendan las necesidades de Sant Boi, de sus
ciudadanos y ciudadanas y de su desarrollo
económico futuro. De acuerdo con otros municipios, el Ayuntamiento sigue haciendo oír
su voz para que se reemprendan las obras
de la variante y para que se construya una
línea de tren soterrada que permita conectar
todos los barrios de Sant Boi de manera ágil
con nuestro entorno y, especialmente, con
la ciudad de Barcelona.

La mobilitat a Sant Boi,
present i futur

Amb bici
►Sant Boi compta amb 77 km per
on es pot circular amb bicicleta
(carrils bici, ‘zones 30’ i camins i
senders pedalables)
►Es calcula que la ciutat registra
1.800 desplaçaments diaris en bici
►Hi ha 170 places d’aparcament en
Bicibox i 259 places més en ‘U’

A peu
►A la ciutat, 4 de cada 5 desplaçaments es fan a peu
►1/4 de la xarxa viària està destinada principalment a vianants
►El 60% de les voreres fan més
d’1’80 m d’amplada
►El nombre d’atropellaments es
va reduir l’any passat un 46%

Incrementar l’ús quotidià de la bicicleta
L’objectiu de l’Estratègia Urbana de la Bici és que el 5% dels desplaçaments es facin amb bicicleta
Són fonamentals la millora de les infraestructures ciclistes (nous
itineraris, continuïtat de la xarxa, més aparcaments) i la formació
Aviat se senyalitzarà un carril bici a la riera Fonollar (connectat amb el
Parc Ciclista) i es pacificarà l’eix Maria Girona-Torras i Bages
El projecte ‘Cap nen o nena de Sant Boi sense pedalar’ s’iniciarà el
curs vinent a dues escoles de la ciutat com a activitat curricular

Afavorir la mobilitat a peu
El Pla de Mobilitat Urbana preveu configurar una xarxa contínua
de carrers amb prioritat per a vianants
Més carrers de la ciutat seran zones 10, 20 i 30 amb limitació de
velocitat per als vehicles de motor
Amb el nou Pla d’accessibilitat universal, els carrers de Sant Boi
estaran 100% adaptats a les persones amb mobilitat reduïda
La reurbanització de Lluís Pascual Roca, peça central de l’eix cívic i
comercial, ha millorat la mobilitat a peu pel centre de la ciutat

Vehicle privat
►Al 75% dels carrers de la ciutat no
es pot circular a més de 30 km/h
►El 17,5% dels desplaçaments
interiors i el 62% dels externs es fan
en vehicles privats
►Sant Boi té 431 turismes per cada
1.000 habitants; l’any passat se’n
van comprar 3.379

Transport públic
Sant Boi

►L’11,6% dels desplaçaments interns i el 35% dels trajectes a altres
municipis es fan en transport públic
►Les línies de bus de Sant Boi (3
urbanes, 17 interurbanes i 3 nocturnes) registren cada any prop de 9
milions de viatges
►Des de Sant Boi es fan més de
2,6 milions de trajectes anuals amb
el ‘carrilet’

Fomentar un ús més racional del cotxe
El Pla de Mobilitat Urbana defineix una anella de circulació prioritària per distribuir el trànsit d’accés als barris
La resta del nucli urbà serà tot ‘zona 30’ i les zones de centralitat
urbana i comercial quedaran alliberades del trànsit de pas
L’Ajuntament promou la utilització de vehicles elèctrics i estudia
fórmules per promoure que s’instal·lin punts de recàrrega
Enguany es faran actuacions per millorar la seguretat del trànsit a
Frederic Mompou, la ronda de Sant Ramon i Bonaventura Calopa

Promoure el transport públic
Sant Boi segueix reivindicant una línia ferroviària soterrada que
connecti el territori delta amb Barcelona
A la C-245 està previst un carril segregat per a autobusos (i per a
bicis) connectat amb la xarxa actual
Ajuntament i AMB treballen per canviar itineraris i introduir millores
en el servei de bus als barris i al conjunt de la ciutat
Diverses línies s’integraran en els serveis d’altes prestacions AMBExprés
i AMBMetrobus i l’L77 arribarà aquest estiu fins a la platja de Gavà

Intermodalitat. Connectar en xarxa els diferents mitjans de transport
Seguretat. Prioritzar la seguretat en el disseny i ús de la via pública
Saludable i sostenible. Reduir impactes en la salut i el medi ambient
Estacionament. Garantir oferta per a residents i oferta de rotació
Mercaderies. Facilitar una distribució logística àgil i ordenada
Conscienciació. Difondre els valors d’una nova mobilitat
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La mobilitat, un gran repte de ciutat
La movilidad, un gran reto de ciudad

F

a anys que a Sant Boi avancem cap a un model
de mobilitat urbana més saludable i sostenible. El
camí que ens hem traçat és coherent amb la nostra estratègia de futur com a ciutat, ja que estem
defensant amb fermesa un horitzó col·lectiu en què
se’ns identifiqui precisament com un lloc saludable
i sostenible.
És per això que, en l’àmbit de la mobilitat, hem jerarquitzat els carrers de Sant Boi per prioritzar els
desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb transport
públic. Al mateix temps, tractem de reivindicar i oferir
solucions per posar fi als problemes circulatoris que
pateix la ciutat.
Essent conscient de les mancances existents, crec
que fins ara hem fet bé els deures. Tenim un trànsit
raonablement pacificat, gràcies a l’aposta per implantar zones 30, 20 i 10 en tot el nucli urbà. I tenim la sort
de comptar amb una qualitat de l’aire privilegiada en
l’àrea metropolitana, en bona mesura per la manera
en què hem sabut preservar el nostre entorn forestal,
agrícola i fluvial.
Ha arribat l’hora de fer un salt qualitatiu. Hem
d’integrar el nou model en les nostres vides quotidianes. Des de l’Administració local, tenim la responsabilitat de dur a terme mesures facilitadores que impulsin el canvi d’hàbits que molts ciutadans i ciutadanes
ja han resolt fer a partir del compromís personal amb
el medi ambient i amb la salut.
Però necessitem, també, la complicitat, corresponsabilitat i implicació de la resta d’administracions per
solucionar alguns dèficits històrics. Només així podrem millorar el nostre present i avançar amb pas decidit cap al model que ens porta al futur.

H

ace años que en Sant Boi avanzamos hacia un modelo de movilidad urbana más saludable y sostenible.
El camino que nos hemos trazado es coherente con
nuestra estrategia de futuro como ciudad, pues estamos defendiendo con firmeza un horizonte colectivo
en el que nos identifique precisamente como un lugar
saludable y sostenible.
Es por ello que, en el ámbito de la movilidad, hemos
jerarquizado nuestras calles para priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público.
Al mismo tiempo, tratamos de reivindicar y ofrecer
soluciones para poner fin a los problemas circulatorios que padece la ciudad.
Siendo consciente de las carencias existentes, creo
que hasta ahora hemos hecho bien los deberes. Tenemos un tráfico razonablemente pacificado, gracias a
la apuesta por implantar zonas 30, 20 y 10 en todo el
núcleo urbano. Y tenemos la suerte de contar con una
calidad del aire privilegiada en el área metropolitana,
en buena medida gracias al modo en que hemos sabido
preservar nuestro entorno forestal, agrícola y fluvial.
Ha llegado la hora de dar un salto cualitativo. Debemos integrar el nuevo modelo en nuestras vidas cotidianas. Desde la Administración local, tenemos la responsabilidad de llevar a la práctica medidas facilitadoras
que impulsen el cambio de hábitos que muchos ciudadanos y ciudadanas ya han resuelto dar desde su compromiso personal con el medio ambiente y con la salud.
Pero necesitamos, también, la complicidad, corresponsabilidad e implicación del resto de administraciones para solucionar algunos déficits históricos. Solo
así podremos mejorar nuestro presente y avanzar con
paso decidido hacia el modelo que nos lleva al futuro.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N A Sant Boi treballem
per millorar la mobilitat.
És l’hora de fer un
salt qualitatiu
N En Sant Boi trabajamos
para mejorar la
movilidad. Es hora de
dar un salto cualitativo

‘Facilitar el canvi d’hàbits i
donar alternatives’
Antoni Poveda, vicepresident de
Mobilitat i Transport de l’AMB

La contaminació atmosfèrica i les seves greus
conseqüències fan necessari un canvi d’hàbits en
la mobilitat diària. Ja no
hi ha marxa enrere i les
administracions públiques
hem de donar exemple i,
sobretot, oferir a la ciutadania alternatives reals i pràctiques, com fem des de l’AMB.
Per una banda, estem millorant el servei de
transport públic perquè esdevingui, en la mesura del possible, la primera opció per desplaçarse. La nova xarxa de Bus Metropolità d’altes
prestacions, amb els serveis AMB Exprés i AMB
Metrobús, hi juga un paper rellevant. I aviat es
posarà en marxa a Sant Boi una nova línia exprés E70, que connectarà amb la Gran Via fins
a plaça Espanya. D’altra banda, estem creant
serveis per potenciar una mobilitat molt més
sostenible i neta. La T-Verda Metropolitana o
el park&ride metropolità, que facilita aparcament prioritari al voltant d’estacions de tren,
en són bons exemples. 44 ciutadans de Sant
Boi ja disposen de la seva T-Verda.
Pel que fa a la bicicleta, liderem la construcció
de la Bicivia, gran infraestructura pedalable
que connectarà la Metròpolis de forma directa i segura. El tram Esplugues-Barcelona, per
la Diagonal, és un exemple d’èxit. El camí cap
a un veritable canvi d’hàbits ja està en marxa.

“Apostem pel vehicle elèctric

i híbrid. L’any passat van representar el
5% de les vendes nacionals. Aquést és
un procés imparable
i, com a grup
empresarial líder,
hi creiem. A Sant
Boi, compartim
amb l’Ajuntament
l’objectiu de la
sostenibilitat. Al
setembre farem en
col·laboració un
‘event’ del vehicle
sostenible. ” Víctor Cabrafiga,
director de divisió de Quadis

“La L79 es la mejor opción

para ir a la universidad desde Sant Boi.
Es muy usada por estudiantes. A mí me
va bien, aunque ‘me
como’ el recorrido
completo desde la
primera parada,
jaja. El trayecto
da demasiada
vuelta y creo que se
podría acortar un
poco. En Sant Boi,
antes iba a todas
partes andando.
Ahora, como tengo la T-Jove, cojo
más a menudo los autobuses.” Paula
Guzmán, estudiant de Belles Arts i
usuària de la línia L79 d’autobús

“ Vam fer el Treball de Recerca,

una companya i jo, sobre com millorar
els autobusos a
Sant Boi. Vam
enquestar més de
1.000 persones
pujant als busos i
preguntant. Vam
plantejar propostes
‘realistes’ per
millorar cada línia
amb les opinions
recollides i les
nostres idees. El bus és el punt fort
de Sant Boi i cal reforçar les línies,
sobretot per connectar amb municipis
propers.” David Campoy, estudiant de
Batxillerat a l’Escola Llor

“No me cambiaría de barrio. Estoy
muy a gusto en Marianao, donde vivo
hace 19 años. Tenemos mucho comercio
y muy buena
ubicación respecto
al transporte
público. Es un área
muy transitada. Las
‘zonas 30’ hacen
que los vehículos
vayan más lentos,
aunque no todos
los conductores
respetan los límites.”
Susana Fernández Ciprés, veïna del
barri Marianao
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“Hem de tenir una logística

més ecològica, eficient i ràpida. El
món de la distribució ha canviat molt
i ho farà més a
partir d’ara. Les
infraestructures
tendeixen a saturarse i els combustibles
fòssils, a ser més
cars. Necessitem
alternatives reals,
que s’integrin en
el nostre ADN.
Nosaltres treballem
ara en projectes de distribució amb
bicis elèctriques, amb vehicles de gas
i amb megatràilers.” Jesús Lozano,
director de Lotrans i president de la
federació de transports Transcalit

“Utilizo la bici siempre que puedo.

Me gusta notar
el aire en la cara,
hacer deporte
y ayudar a la
ecología. Yo y la
niña vamos en dos
bicis hasta el cole.
Luego yo continúo
con la mía, que
es eléctrica. La
llevo al trabajo,
al polideportivo, al banco... Creo que
necesitamos más conscienciación para
tolerar mejor que el espacio público es
compartido.” Patricia Torres, cap de
sala del restaurant Marimorena

“ Vaig participar en la prova pilot

del projecte Bitibi. Fa un any. Jo vivia
a Sant Vicenç dels Horts. Arribava
a Sant Boi en
carrilet, agafava la
bici a l’estació i la
portava fins aquí al
polígon. Arribava
molt més ràpid. Era
una iniciativa molt
interessant, perquè
em donava més
autonomia, sortia
gratis i resultava més
saludable i més sostenible.” David Rico,
treballador de Promaut

El nou Pla de Mobilitat completarà
la pacificació del trànsit
El Ple municipal va aprovar definitivament al maig el Pla de Mobilitat Urbana (PMU). Aquest document planifica el futur immediat de la mobilitat
a Sant Boi, tot assenyalant objectius
i directrius per avançar cap a un nou
model més saludable i sostenible, en
sintonia amb l’estratègia de futur del
govern municipal.
El document concreta 11 grans objectius, entre els quals hi ha afavorir
la mobilitat a peu, en bicicleta i en
transport col·lectiu, fomentar un ús
més racional dels vehicles motoritzats, incrementar les connexions entre les diferents modalitats de transport o prioritzar la seguretat viària.

Nou punt de reparació de
bicis a Bonaventura Calopa

L’antic quiosc del carrer de
Bonaventura Calopa
allotja ara un nou
negoci. L’empresa
Biking Bad hi ha
posat en marxa un
taller de reparació
de bicicletes. També
s’hi poden comprar o
vendre bicicletes de
segona mà. La iniciativa és fruit del
concurs CoBoi Innova, plantejat per
l’Ajuntament per ocupar amb noves
iniciatives emprenedores espais
de la ciutat que havien quedat en
desús. El taller obre els matins de
dilluns, dimecres i divendres.

Una de les principals novetats previstes és completar la ‘pacificació’ de
la circulació a la ciutat amb una nova
jerarquització dels carrers, en funció
del trànsit que suporten. Es proposa
configurar una anella viària bàsica
d’accés als barris i que a la resta de
carrers de la ciutat, sense excepció,
no es pugui circular a més de 30
km/h. Així, les àrees de centralitat
urbana i comercial quedaran alliberades del pes del trànsit.
El Pla de Mobilitat Urbana també
planteja actuacions per tancar una
anella de carrils bici que doni continuïtat i connecti els trams que ja
existeixen, entre altres mesures.

Aparcament de bicicletes a
l’estació d’FGC

A finals de maig va entrar en
funcionament un aparcament de
bicicletes al costat de l’estació
d’FGC de Sant Boi. Per utilitzar
aquest servei, cal sol·licitar a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
la targeta Bicibox.
L’obertura d’aquest
aparcament és una
opció còmoda i segura
per poder combinar
la utilització de la
bicicleta i el tren.
Informació: bicibox.
cat, 93 480 15 59

Un 30% menys
d’accidents de
circulació
El nombre d’accidents de circulació
s’ha reduït sensiblement a Sant Boi
en els darrers dotze mesos. Entre
maig de 2017 i abril de 2018 es van
registrar 188 accidents, mentre que
un any abans s’havien produït 267
sinistres al llarg del mateix període.
Aquestes xifres suposen un descens de la sinistralitat viària del
29,6%, molt destacable en el cas dels
xocs i col·lisions (-26%) i dels atropellaments (-46,8%).
El descens s’observa tant en el
nombre d’accidents lleus (que van
passar de 254 a 177) com en el dels
greus (de 13 a 9). Malauradament,
també es van van haver de lamentar
dos accidents mortals.

Junta Local de Seguretat

La Policia Local de Sant Boi va presentar aquestes dades el dia 25 de
maig, durant la celebració de la primera sessió anual de la Junta Local
de Seguretat.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB,
Antoni Poveda, van signar un conveni de col·laboració el dia 29 de maig

Conveni entre Ajuntament i AMB
L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona han signat un conveni
per fer una prova pilot de Zona de
Baixes Emissions a Sant Boi. La iniciativa es durà a terme a Marianao, entre
la ronda de Sant Ramon, el carrer de
Benviure i l’avinguda de Can Carreres.
El perímetre d’aquesta zona se senyalitzarà i a l’interior s’impulsaran
mesures com la ‘pacificació’ del carrer
d’Eusebi Güell, on en aquest tram no
es podrà circular a més de 30 km/h.

El passatge de Santa Teresa serà un
‘carrer residencial’, amb prioritat per
a vianants. A la zona s’instal·laran
noves places d’aparcament per a bicicletes i motos i punts de mesura i
control de la contaminació atmosfèrica i la qualitat de l’aire.

Sense sancions ni multes

La iniciativa no comportarà cap mena
de sanció o multa, ja que té una intenció cívica i conscienciadora.
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Targeta verda metropolitana

47 ciutadans i ciutadanes de Sant
Boi ja tenen la nova Targeta Verda
Metropolitana. Aquest títol de
transport permet viatjar gratis
durant tres anys a tota la xarxa de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
El requisit per aconseguir-la
és haver desguassat i donat de
baixa un vehicle sense etiqueta
ambiental. Sant Boi és el quart
municipi metropolità on més
T-verda s’han expedit fins ara,
darrere de Barcelona, l’Hospitalet i
Badalona (Informació i sol·licituds:
amb.cat i tel. 900 700 077).

150 entitats van signar el Contracte de Ciutat 2018 i els convenis anuals de col·laboració amb l’Ajuntament

Contracte de Ciutat 2018: un compromís col·lectiu
amb la cura i l’ús responsable de l’espai públic
150 entitats de Sant Boi van signar al maig,
a Can Massallera, el Contracte de Ciutat
2018, un compromís públic de col·laboració
amb la cura i l’ús responsable de l’espai públic. El document dona continuïtat al compromís adquirit l’any passat, en un primer
‘Contracte de Ciutat’, de treballar conjuntament amb l’Ajuntament per donar resposta
als principals reptes del present i el futur
de la ciutat.
“Avui posem una peça més en la construcció col·lectiva de Sant Boi”, va afirmar
l’alcaldessa, “i concretem el nostre compromís compartit en un dels grans reptes
que tenim davant nostre avui dia les ciutats metropolitanes”.

Lluïsa Moret: ‘No ho podem fer sols’

L’Ajuntament es compromet a posar tots
els recursos que estan al seu abast per assolir el repte d’un espai públic més net i endreçat, però, com va explicar l’alcaldessa,
“no ho podem fer sols, necessitem que
tothom es faci seu aquest repte i pensi en
Sant Boi com casa seva’.

Alumnes de
l’institut
Marianao
van llegir el
Contracte de
Ciutat en un
acte públic.

També hi van
intervenir l’Escola
Casablanca,
l’AEG Sant
Ramon Nonat,
l’Esplai Eixida
i el col·lectiu
que elabora
l’audiovisual
‘Gent de carrer’

Per la seva part, les entitats es comprometen mitjançant aquest document a fomentar la neteja com a valor cívic, a fer
campanyes de sensibilització entre les persones associades, a tenir cura dels espais
que acullen les seves activitats i a recollir
selectivament els residus que generin durant aquestes activitats. El Contracte de
Ciutat 2018, que porta el lema ‘Tinguem
cura de l’espai públic, el nostre bé comú’,
també assenyala que cada entitat signant
durà a terme almenys dues accions de sensibilització o d’intervenció directa en l’espai
públic durant 2018.

Signatura dels
convenis de subvenció

Bones pràctiques de les entitats

CONVENIS PER ÀMBITS

La lectura del Contracte de Ciutat a Can
Massallera va anar a càrrec d’alumnes de
l’Institut Marianao, una de les escoles verdes de Sant Boi. En representació de les
entitats signants, també hi van intervenir
diverses associacions, col·lectius i centres
educatius de la ciutat que duen a terme
bones pràctiques per a la millora de l’espai
públic i la neteja n
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El Contracte de Ciutat 2018 es
va suscriure durant l’acte de
signatura dels convenis anuals de
col·laboració entre l’Ajuntament
i les entitats. Enguany, les 150
entitats signats van formalitzar 186
convenis, que comportaran una
aportació econòmica global d’1,38
milions €. Les entitats signants
representen unes 25.000 persones.
Cultura i Festa Major (48), Esports
(41), Educació (20), Medi ambient (11),
Diversitat funcional (10), Joventut (9),
Salut comunitària (9), Cooperació i
Solidaritat (9), Gent gran (7), Infància i
adolescència (7), Associacionisme veïnal
(6), Igualtat de gènere (3), Serveis socials
(2), Comerç (1) i Altres (3)

La ciutadania pot
presentar propostes
al Pressupost
Participatiu
La ciutadania de Sant Boi podrà proposar
i decidir el destí d’una part del pressupost
municipal. Concretament, es podran presentar propostes per destinar 500.000 euros a millora de l’espai públic i equipaments
i 50.000 euros dedicats a projectes socials.
La presentació de propostes es fa a través
d’un procés participatiu obert. Totes les
persones majors de 14 anys empadronades
a Sant Boi, així com les entitats, empreses i comerços vinculats a la ciutat, poden
presentar propostes. Per fer-ho (fins a un
màxim de tres per cada àmbit) cal registrar-se al portal participa.santboi.cat. També es podrà participar de forma presencial
emplenant les fitxes que es trobaran als
equipaments municipals i a través de punts
d’interacció itinerants situats a diferents
llocs de la ciutat. Tant les propostes d’inversió per a la millora de l’espai públic i els
equipaments municipals com les propostes
de caire social han de complir uns requisits

Realització
dels projectes

L’adjudicació i
l’execució dels
projectes es farà
durant l’any 2019.

legals, tècnics i econòmics que es poden
consultar al web del Pressupost Participatiu. Un dels requisits és obtenir almenys 5
suports a la proposta plantejada. Aquests
suports es poden donar registrant-se a la
plataforma participa.santboi.cat. A la mateixa plataforma, les persones i entitats
registrades podran atorgar el seu suport
a qualsevol de les propostes presentades.
Cada persona podrà atorgar tants suports
com desitgi. Els suports es podran donar
fins al 24 de juny.
Un equip format per tècnics i tècniques
municipals i per una comissió ciutadana
avaluarà, a partir del 25 de juny, totes les
propostes tenint en compte els criteris de
la convocatòria. En el cas de les propostes
socials que compleixin els criteris de selecció, es desenvoluparà un taller (durant la
primera setmana de juliol) on es presentaran i es redissenyaran les propostes seleccionades amb l’objectiu d’obtenir major
consens i qualitat. En aquest taller hi participaran totes les persones i entitats que
hagin presentat les propostes a debatre.
Totes les propostes que superin la fase
de valoració es convertiran en projectes a
votar. Entre el 24 de setembre i el 21 d’octubre, es podran votar tres projectes d’inversió en espai públic i equipaments i tres
projectes de caire social. Els projectes que
obtinguin una major puntuació seran seleccionats fins a exhaurir la disponibilitat econòmica (com a mínim dos per barri) n

Pressupost Participatiu 2017. Dues obres més finalitzades. Ja està en servei la instal·lació d’aparells d’exercici per a la gent gran a la plaça de
Mercè Rodoreda. L’altre compromís complert ha estat la instal·lació de llums LED al paviment de tres passos de vianants.
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Al juny, nous
cursos de
formació
juvenil
Jornades dedicades a
l’ocupabilitat estudiantil

Sant Boi va acollir els dies 17 i 18
de maig les jornades PowerYou
Xperience, organitzades
per Human Age Institute, el
Consell Català de Formació
Professional i el Consell Comarcal
del Baix Llobregat. L’objectiu
d’aquesta trobada era millorar
l’ocupabilitat, potenciar el talent
i afavorir el desenvolupament
de capacitats i competències de
l’alumnat en un entorn laboral
cada vegada més competitiu i
canviant. L’alcaldessa, Lluïsa
Moret, va participar a la sessió
inaugural. L’acte va comptar amb
la participació d’alumnat dels
instituts Rafael Casanova, Itaca,
Marianao i Rubió i Ors.

Projecte de convivència
a l’Escola Montbaig

L’Ajuntament ha dut a terme un
nou projecte de convivència a
l’Escola Montbaig. Des del mes
d’abril i fins al juny, el personal
docent ha rebut formació en
tècniques de conducció a la calma
i comunicació afectiva. D’altra
banda, s’ha format també a
famílies en comunicació afectiva
i positiva. En el marc del Pla
Educatiu d’Entorn, el personal
no docent ha estat format en
comunicació tàctica i afectiva.
A la vegada, s’ha fet una tasca
de facilitació de cercles de
diàleg entre docents i referents
extraescolars i s’ha capacitat a
pares i mares dins d’un voluntariat
en l’espai de la mediació natural.

El Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) continua oferint noves
oportunitats de formació. Així, l’1 de
juny han començat els següents cursos: Serveis de restaurant, Atenció
sociosanitària a persones dependents
en institucions socials i Activitats de
venda. Durant el mes de juny està
previst que comencin quatre cursos
més: Gestió de trucades de teleassistència, Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, Activitats auxiliars de magatzem (2 cursos).
En total s’ofereixen 120 places.
Les inscripcions continuen obertes i
l’assignació final de persones participants es farà seguint una taula de
criteris socials.
A les persones que no resultin seleccionades s’els oferirà altres formacions. El POEJ proposa una bateria
d’accions coordinades per millorar
l’ocupabilitat de persones joves de la
ciutat d’entre 16 i 29 anys (en total
s’han inscrit 309).

Els tres nous grups del POEJ:
a dalt, el grup de matins i,
a sota, els dos grups de la tarda.

Nova edició del Fòrum del Comerç de Sant Boi
Cal Ninyo va acollir una nova edició
del Fòrum de Comerç. La cita va tenir
lloc el 15 de maig. La jornada, convocada amb el lema “Comerç en xarxa”,
va comptar amb la presència de l’alcaldessa, Lluïsa Moret, la regidora de
Comerç, Elena Amat, i la participació
de representants del comerç local. A
l’acte van intervenir Genoveva Marqués, propietària de les botigues Deal
Kids; Mònica Torrents, propietària de
la Floristeria Torrents; Claudi Beltran,
propietari de la botiga Xamfrà DSTIL; i Eduard Alacid, vicepresident de
l’Associació de Comerç.
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Suport a la futura
construcció de la
biblioteca i el CAP
de Marianao
La nova Ràdio Sant Boi es va inaugurar el 12 de maig.

RSB estrena locals per una ràdio
oberta, propera i a peu de carrer
L’emissora municipal Ràdio Sant Boi va
inaugurar, el 12 de maig, les instal·lacions
del carrer de Jaume I. Després de gairebé
30 anys als locals del carrer Josep Torras
i Bages, RSB obre una nova etapa en unes
instal·lacions més grans i funcionals, situades a peu de carrer i dotades d’equips i
mitjans tècnics renovats.
Un gran estudi central permet acollir públic i actuacions musicals de petit format.
La nova seu de l’emissora municipal, situada davant dels Cinemes Can Castellet, també compta amb una àmplia redacció i un
estudi d’enregistrament més espaiós que
l’actual. El disseny i la ubicació dels estudis
permeten veure el desenvolupament dels
programes de ràdio des del carrer mateix.

Acte inaugural

El 12 de maig va tenir lloc la inauguració dels nous locals. L’acte va començar a
les 11 del matí amb un cercavila des dels
antics estudis de Torras i Bages fins a la

89.4 FM

Les emissions de
Ràdio Sant Boi
es poden seguir
a través del 89.4
de la FM i també
per internet
(radiosantboi.cat).

nova seu de Jaume I. A partir del mediodía,
hi ha previstes les actuacions musicals de
13 Grados, la Banda de Gaites de Cornellà,
Strange Chors, Unicòrium i Nando Pico i
SwingBoi. Finalment, l’alcaldessa, Lluïsa
Moret, va inaugurar oficialment els nous
estudis i va descobrir una placa amb el nom
del tècnic de só Damià Grima (a l’aniversari
de la seva mort). Al llarg del matí es va fer
un programa amb entrevistes a moltes persones que han fet possible Ràdio Sant Boi
des de la seva fundació, l’any 1980, fins ara.

Comunicació de proximitat

Els nous estudis de Ràdio Sant Boi són el
resultat de l’aposta municipal per la comunicació local de proximitat. L’Ajuntament
entén la ràdio com un servei públic a la ciutadania que ofereix espais de participació
a les entitats i altres col-lectius. RSB (89,4
FM) es va fundar l’any 1980, essent la tercera emissora municipal creada a Catalunya i
la primera al Baix Llobregat n
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El Ple ha aprovat per unanimitat una
moció en suport a la construcció d’una
biblioteca i un nou centre d’assistència
primària (CAP) al barri Marianao de Sant
Boi. De comú acord amb l’associació de
veïns del barri, el govern municipal es
compromet a treballar conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona per fer realitat
aquest objectiu.
El consistori dona suport d’aquesta
manera a una reivindicació veïnal,
encapçalada per l’AVV El PobletMarianao, que coincideix amb les “línies
estratègiques de l’Ajuntament de Sant
Boi”. L’administació municipal valora
que la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona comparteixen
“la voluntat de donar resposta a
aquesta necessitat històrica”.
La ubicació proposada, després de
diferents estudis tècnics i contactes
amb la representació veïnal i amb
els diferents grups municipals, és
un terreny situat a la plaça de Mercè
Rodoreda. Aquesta parcel·la ja va ser
cedida l’any 2015 al Servei Català de
la Salut perquè s’hi construís el nou
equipament sanitari. Ara es proposa
que en el mateix equipament s’ubiqui la
nova biblioteca.
La creació d’un nou centre
d’assistència primària a Marianao
permetria assumir la cobertura d’una
part del barri i alleugerir d’aquesta
manera la tasca del CAP Montclar.

La Festa Major de Sant Boi 2018
va batre rècords de participació
NLa gran presència de públic va ser una constant en totes les activitats
Focs
Artificials

Sant Boi va tornar
a vibrar amb el
Piromusical de
la Festa Major
de Sant Boi. Un
espectacular
castell de focs va
il·luminar el cel de
la ciutat i milers
de persones van
gaudir d’aquest
espectacle de llum
i so que va tancar
una Festa Major
amb unes xifres
de participació de
rècord.

Actuació a Coope Arts de Carrer, una de les activitats descentralitzades.

La Muntanyeta va acollir la Fira del Joc i l’Aventura.
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El Cuiner de l’Any, Albert Mendiola,
va ser el pregoner d’aquesta edició
El xef santboià Albert Mendiola, Cuiner de l’Any 2017 i
Carxofa d’Or 2018, va fer el pregó de la Festa Major a
la plaça de l’Ajuntament.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret,
va dir que la Festa major de
Sant Boi té “una dimensió de
comunitat, és la festa de tots
i totes”. Per la seva banda,
Albert Mendiola va agrair
l’esforç de les persones que
es dediquen a l’agricultura a
Sant Boi i a la comarca, que fan
possible obtenir un producte
de proximitat fresc i sa. Aquest
acte institucional va donar inici
a quatre dies de festa grossa
i diversió que va finalitzar amb el tradicional piromusical
del parc de la Muntanyeta. La Festa Major és el fruit d’un gran
esforç col·lectiu i un gran aparador de la cultura i la creativitat
locals. L’Ajuntament hi continua potenciant el protagonisme de
les entitats, els col·lectius i els operadors de Sant Boi.

Carlos Baute, un dels plats forts de la Festa Major.

La Raíz va omplir l’escenari de Baldiri Aleu.

Manel Fuentes, a la carpa de la plaça de l’Agricultura.

Festival flamenc amb María Terremoto.
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Cotxe elèctric per a
Aliments Solidaris

L’empresa Motor Llansà SL, del
Grup Quadis Automoció, ha cedit
un vehicle elèctric a la Botiga
d’Aliments Solidaris de Sant Boi
per transportar els productes des
dels magatzems i supermercats.
La cessió ha estat possible gràcies
a un conveni amb l’Ajuntament.

Dia Internacional LGTBI

Amb motiu de la celebració del
Dia Internacional per
l’alliberament LGTBI, el 29 de juny
es programaran a Can Castells
Centre d’Art diverses activitats
infantils i concerts. Nancys Rubias
serà un dels grups convidats.
Més informació:
santboiesdiversa.cat i
agendasb.info.

Sant Boi,
100%
amb l’esport
femení
La nostra ciutat té una important
i llarga trajectòria en la defensa de
la igualtat de gènere i l’esport femení n’és una aposta clara. En aquesta
línia, aquest mes de juny estan programats dos esdeveniments pensats
per impulsar i visibilitzar les esportistes. D’una banda, la 7a Trobada de
l’Esport Femení (8 de juny, 17.30 h,
Estadi Joan Baptista Milà) un esdeveniment ja tradicional emmarcat en la
commemoració del Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones i,
d’una altra, una taula rodona emmarcada en el 5è Congrés de les Dones
del Baix Llobregat, del qual Sant Boi
és subseu, que se celebrarà durant el
mes d’octubre a la població veïna de
Castelldefels.

Contra les desigualtats

La taula rodona Desigualtats a
l’esport femení (13 de juny, 19 h,
Cinemes Can Casellet) tindrà com a
convidades Astrid Fina, medalla de

Fina Astrid, campiona paralímpica 2018, serà a la xerrada sobre desigualtats

bronze de snowboard als Jocs Paralímpics d’hivern d’enguany a Pyeongchang (Corea del Sud); Roser Jonàs,
campiona amb l’equip de Sant Boi
de la Copa de la Reina de Softbol de
2012 a 2016, i Anna Puig, campiona
del Rugbi Europeu XV 2018. L’acte
també comptarà amb la periodista
esportiva Mireia Vicente i la professora de l’INEFC Susanna Soler, que farà
de moderadora. Es tracta de sumar

punts de vista des de l’experiència
de dones vinculades a la pràctica i
la difusió de l’esport. La xerrada vol
contribuir a difondre la discrimació
de les dones en aquest àmbit i fomentar el debat crític de les dones en
l’erradicació de les desigualtats. La
trobada es completarà amb la projecció del curtmetratge Ferro, realitzat
per l’equip femení júnior de la UES i
programat al BCN Sport Film.

Nou espai per a l’atenció a la infància i les famílies

Servei de bibliomercat

La passada diada de Sant Jordi
els paradistes del Mercat de Torre
de la Vila van estrenar un espai
de bibliomercat. Amb aquesta
iniciativa innovadora els clients
poden intercanviar llibres i
pel·lícules mentre compren a les
parades del mercat.

L’Ajuntament ha estrenat un espai
al barri de Vinyets i Molí Vell (carrer
de Bonaventura Aribau) per allotjar serveis municipals d’infància,
l’adolescència i família. El centre va
entrar en funcionament a final de maig
per aplegar en un sol punt serveis que
ja es prestaven a espais diferents: El
Carreró, servei per a adolescents lligat a l’educació en el lleure i la millora
de competències personals i habilitats
socials; un servei de suport a l’estudi
d’infants i adolescents i un servei
d’atenció psicològica per a famílies en
situació socioeconòmica vulnerable.
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Sant Boi
tindrà un
Erasmus+
formatiu
L’Ajuntament de Sant Boi col·laborarà amb
les localitats de Nea Smyrni (Grècia) i Limassol (Xipre) i amb l’empresa especialitzada Real Group en un innovador projecte
europeu Erasmus+ en l’àmbit de l’educació.
L’objectiu és aplicar una metodologia que
utilitzarà la psicologia, la promoció de valors comunitaris i l’art com a eines per donar continuïtat a la formació de les persones en l’etapa adulta.
El programa es fonamenta en l’anomenat
‘model d’universitat popular’. Els tres ajuntaments acolliran la prova pilot, que també
comptarà amb la participació com a socis
de Real Group (Regne Unit), l’empresa de
materials TIC Omegatech (Atenes), la universitat Technologiko Penepistimio Kyprou,
la consultora CRIA Promocions (Barcelona),
la companyia de certificació Kypriaki Eteria

Cultura
emprenedora a
l’escola.

L’objectiu d’aquesta
innovadora
iniciativa és
reforçar la formació
de persones
adultes.

Pistoiisis i la Comissió Nacional de la UNESCO a Grècia.
Al voltant de 50 persones de la ciutat podran participar com a alumnes en aquest
projecte europeu. L’acció formativa serà impartida de manera voluntària per docents
amb experiència en la formació de persones adultes.
L’alumnat rebrà classes i assessorament
presencials i virtuals i tindrà la possibilitat
de comunicar-se amb docents dels altres
dos països. En finalitzar el projecte, rebran
una certificació europea.
El programa, que es finançarà amb fons
europeus, es durà a terme durant aproximadament un any, des de principis del pròxim
curs escolar fins a novembre de l’any 2019,
quan es faran públics els resultats assolits
als tres municipis n

Mercat de cooperatives escolars

La 4a edició
del Mercat de
Cooperatives va
tenir lloc el 17 de
maig a la plaça
de la República
(en el marc del
programa Cultura
Emprenedora a
l’Escola, impulsat
per la Diputació
de Barcelona).
Les tres escoles
participants han
estat: Parellada,
Vicente Ferrer i
Marianao.
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Un procés
participatiu
definirà la plaça
de la Generalitat
La plaça Generalitat, cor del barri de
Marianao, és un punt de trobada històric de veïns i veïnes. En els darrers
anys, el compromís de millora d’aquest
espai s’ha anat traduint en diferents
accions. La dinamització sociocultural
de la plaça, així com la millora de les
voreres perimetrals, ha fet d’aquell entorn un espai més agradable on poder
gaudir en comunitat.
Amb la voluntat de seguir avançant
i donant resposta a les reivindicacions
històriques del barri, el pròxim mes de
juny s’iniciarà un procés de participació
amb veïns i veïnes per dissenyar
col·lectivament com volen que sigui
la plaça de la Generalitat. Es tracta
d’un procés obert a tothom on tindran
lloc diferents trobades al quiosc de
la plaça per pensar, debatre i decidir
conjuntament quina és la plaça que
desitgen.
El procés, que s’estendrà al llarg
dels pròxims mesos, culminarà amb
diferents propostes de les quals
s’escollirà, entre totes i tots, la que
passarà a ser el projecte definitiu. En
els pròxims dies es publicarà tota la
informació del procés a la plataforma
digital de participació (participa.
santboi.cat) i també es podrà trobar un
punt d’informació, el pròxim 9 de juny,
al quiosc de la plaça, durant les festes
del barri de Marianao.

Visita internacional de un
grupo de chefs de Sant Boi

Un grupo de restauradores de
Sant Boi visitó en abril la localidad
marroquí de Chefchaouen
para conocer los secretos de la
cocina del país. La delegación
estaba formada por Albert
Mendiola y Patricia Torres
(Marimorena), Adriano Castagnet
(Bavi Bistro), Alberto Alguacil
(El Pou de la Beleta), Ouhid
Kahaly y Carlos González (Grup
Diversus). Intercambiaron sus
conocimientos gastronómicos
con Norah, propietaria y chef
del Café Restaurante Sofia, que
visitará Sant Boi próximamente,
y compartieron una jornada de
compras en los mercados locales y
apreciaron la calidad y frescura de
sus productos de proximidad.

Mejora
innovadora
de la calidad
del aire en el
INS Itaca
El Instituto Itaca cuenta desde mayo
con un sistema de fitorremediación
del aire interior del edificio. Se trata de una prueba piloto que realizan
tres municipios catalanes, y Sant Boi
ha seleccionado un edificio educativo
para llevarla a cabo. La prueba tiene la base teórica en un estudio de
la NASA para la mejora de la calidad
del aire Los datos obtenidos se analizarán en el Laboratorio del Centro
de Medio Ambiente de la Universidad
Politécnica de Cataluña
El Ayuntamiento de Sant Boi (junto con los de Malgrat de Mar y Sant
Cugat del Vallès) inició en mayo una
prueba piloto de depuración y mejora
de la calidad del aire interior mediante fitorremediación (una técnica consistente en mitigar las contaminaciones con plantas, algas u hongos que
tengan la propiedad de disminuirlas).
Se escogió el Instituto Itaca por su

Aplicación de técnicas de fitorremediación en un aula del Instituto Itaca

proximidad a las principales vías de
comunicación y por sus características arquitectónicas.
La prueba piloto debe permitir evaluar el nivel de depuración que puede
alcanzar la fitorremediación en condiciones terrestres urbanos y dentro
de edificios educativos. Sin embargo
también pretende alcanzar diferentes
objetivos a nivel de sensibilización
ciudadana. Así, quiere dar relevancia

a la evaluación y control de la calidad
del aire interior y, sobre todo, quiere que la evaluación de la utilización
de técnicas de fitorremediación en la
reducción de las concentraciones en
los diferentes espacios que se han
escogido sea el
 punto de partida de
potenciales mejoras de la calidad del
aire mediante estas técnicas. Se prevé que se puedan tener resultados en
un plazo máximo de dos meses.

La síndica presenta la memoria del ejercicio 2017
Campeones de
baile en Croacia

El bailarín Francisco Peñas,
coreógrafo y profesor de la
academia Luisa Fernando de Sant
Boi, se proclamó campeón del
mundo en la categoría JazzFunk
Solo Adulto en la competición
celebrada en Pula (Croacia) del
23 al 27 de mayo. Eloi Giménez
y Maria González, miembros del
grupo Smile, se clasificaron en
segundo lugar en JazzFunk Duo
Adulto. El grupo Smile (en la foto)
obtuvo la cuarta plaza.

La sindicatura municipal ha propiciado un total de 358 atenciones
ciudadanas durante 2017 (un 10’4%
de incremento respecto al 2016) distribuidas de la siguiente manera: 72
quejas (más del 16,12% respecto al
año 2016), 96 consultas y solicitudes
de información y de asesoramiento
de tipología muy diversa; 116 consultas relacionadas con la tramitación
de los expedientes; una actuación de
oficio; y el resto, 73 actuaciones de
contenido variado.
Del total de quejas registradas, un
59% han sido desestimadas al no en-

contrarse ningún agravio. La mayoría
de quejas estimadas se han resuelto
con mediación.
En la presentación del informe la
sindica ha planteado la importancia
del “Derecho a la ciudad” como un
reto colectivo de recuperar la ciudad
para las personas, poniendo de relieve el derecho a disponer de los espacios públicos como lugares de convivencia y civismo donde las personas
puedan desarrollar en libertad sus
actividades: de juego, de encuentro,
de paseo y de ocio con respeto por la
dignidad y los derechos de los demás.
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Dolors Vallejo Calderón, síndica de Sant Boi

El Parc Sanitari de Sant Joan de Déu,
premiado por la revista El Llobregat
La revista El Llobregat ha premiado
la labor de atención a las personas
usuarias desarrollada por el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant
Boi. El galardón se entregó durante la
celebración de la IV Gala de los Premios El Llobregat celebrada en mayo
en el Espai Maragall de Gavà.
La revista comarcal ha reconocido
la labor desarrollada por la Comisión
de Empoderamiento del equipamiento hospitalario por su labor de situar
a las personas en el centro de la
atención sanitaria. La alcaldesa, Lluïsa Moret, entregó el Premio Aguas
Bravas a los representantes del Parc
Sanitari de Sant Boi.
El resto de premios han correspondido al departamento de deportes de
La Xarxa (Premio agua cristalina), la
directora de cine Laura Ferrés (Premio a la Mayor Crecida), el guitarrista
de flamenco Juan Gómez ‘Chicuelo’
(Premio Caudal Amazónico), la Fun-

El sénior femenino
del Club Voleibol Sant
Boi ha ascendido
a Primera División
Nacional (por encima sólo están
la Superlliga Femenina 2 y la Liga
Iberdrola). La fase de ascenso
se jugó en Altea (Alicante), con
la participación de 9 equipos.
En la final, el equipo de Sant Boi
derrotó a las anfitrionas del
CV Altea por un ajustado 3-2.

Sant Boi acoge la Copa
del Rey de Béisbol

dación Rubricatus (Premio Ribera Solidaria) y la Fundación CRAM (Premio
Afluente Verde). Los seis premios del
certamen se han escogido tras cuatro
meses de votación popular.
El cocinero santboià Albert Mendiola y el deportista Sergio Garrote,
del Club Ciclista Sant Boi, quedaron
finalistas en la categoría del Premio

a la Mayor Crecida. El guitarrista Chicuelo, también vinculado a Sant Boi,
obtuvo el galardón de la categoría
Caudal Amazónico.
Los premios El Llobregat distinguen la labor desarrollada por profesionales de la comunicación, personalidades, entidades y asociaciones
del Baix Llobregat y del Hospitalet.

Premio a Benito Menni CASM
por su lucha contra el tabaco
Benito Menni CASM ha obtenido el
reconocimiento Oro de la Red Global
para unos Servicios de Salud Libres
de Humo (Global Network for Tobacco Free Healthcare Services). Este
reconocimiento europeo evidencia
el compromiso de la entidad con la
salud de las personas que atiende y
sus trabajadores, velando para implementar unas políticas de espacios sin
humo en el hospital -que van más allá
de lo que contempla la ley antitabaco
de 2011- y promocionando políticas
de deshabituación para pacientes y
trabajadores que así lo deseen.
Benito Menni CASM tendrá la oportunidad de presentar su experiencia

El voleibol sénior
femenino sube a
Primera Nacional

El estadio del Club de Beisbol
Sant Boi acogió la celebración
de la Copa del Rey de Béisbol,
que se celebró los días 19 y 20 de
mayo. Los valencianos del Astros
se llevaron el trofeo en una final
disputada contra los Marlins de
Tenerife. El Beisbol Sant Boi tiene
ahora puestas sus expectativas en
la Liga Nacional DH, donde los de
Candelario Díaz están cuajando
buenos resultados ya que se
encuentran en la tercera posición.
Su objetivo final será conseguir
una nueva plaza de Copa del Rey
para el próximo año.

Sant Boi felicita en vídeo a
Nizhny Novgorod, subsede
del Mundial de Fútbol

en el próximo Gold Forum Event for
exchange and learning que tendrá lugar en Bolonia el próximo 6 de junio
de 2018.

Premio europeo

El reconocimiento Oro, implica ser
miembro de la Global Network for
Tobacco Free Healthcare Services por
el período 2018-2022 con el cumplimiento de sus altos estándares de
vela por unos centros sanitarios libres
de humo, la lucha contra el tabaco y
la promoción de la salud. El jurado le
ha otorgado el reconocimiento por su
trayectoria en la reducción del tabaco
en los servicios de salud mental.
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La alcaldesa, Lluïsa Moret, ha
hecho llegar un mensaje de
apoyo y felicitación en formato
audiovisual a la ciudad ‘hermana’
de Nizhny Novgorod, subsede de
la Copa Mundial de Fútbol que se
disputará a partir del 14 de junio
en Rusia. El vídeo se proyectará en
el estadio durante la celebración
del Mundial y podrá verse también
en la página oficial de la FIFA. El
mensaje de Sant Boi incluye una
presentación con imágenes de la
ciudad y unas palabras de apoyo
de la alcaldesa, Lluïsa Moret,
subtituladas en ruso.

Elena Amat,
regidora

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

Olga A. Puertas,
regidora

Dani Martínez,
regidor

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N 3 de juny, Dia
Mundial de la Bicicleta

N Si tu participes,
Sant Boi guanya

N Magia potagia

E

E

S

l passat 12 d’abril, l’ONU va declarar
el 3 de juny Dia Mundial de la Bicicleta. Tota una declaració d’intencions
per implicar tots els països i governs
mundials, nacionals, regionals i locals
a treballar en favor de la mobilitat activa, neta i saludable; i com a instrument important en la lluita contra el
canvi climàtic.
Sis dies més tard, el 18 d’abril, presentàvem a Sant Boi l’Estratègia Urbana de la Bicicleta, un document
global i participatiu per impulsar l’ús
de la bicicleta a la nostra ciutat. Així
doncs, estem en sinergia amb les
accions globals que ja són gairebé
inapel·lables per preservar la salut i
la pervivència del nostre planeta i de
tots els ciutadans i les ciutadanes.
La mobilitat a peu i en bicicleta és
també la prioritat del Pla de Mobilitat
Urbana de Sant Boi; així com el transport públic, per al qual seguim reivindicant millores. Les nostres ciutats i
els nostre mode de vida estan canviant i no hi ha marxa enrere. Així, entre
tots i totes haurem de fer un esforç
per tal que el 3 de juny, i el 5 de juny,
Dia Mundial del Medi Ambient, no siguin un hashtag o un eslògan, sinó veritables dies de reflexió, acció i canvi.
A Sant Boi estem posant-hi les bases. A Sant Boi ja en tenim resultats.
Som la ciutat més sostenible d’Espanya, i seguirem treballant perquè
això sigui així per sempre. Pels nostres fills, pels nostres nets.

n els darrers anys el treball per fer de
la participació un factor clau en tots els
àmbits ha estat una constant, treballant conjuntament amb la ciutadania
en la definició d’una nova cultura participativa i alhora posant-la en pràctica amb diferents experiències que
ens han permès avaluar i millorar tots
aquells processos que hem anat fent.
Anem a poc a poc perquè anem
lluny, i volem consolidar un model
que doni resposta real a tots els reptes que la ciutadania ha posat sobre la
taula. Tot aquest procés va culminant
i aviat tindrem el nou Reglament que
ens permetrà aplicar la participació
amb una lògica més oberta i en sintonia amb els temps de canvi que vivim.
Mentrestant, fem un pas més i Sant
Boi se suma al Decidim, una plataforma digital on podrem participar, de
forma fàcil, en tots els processos i espais que vagin sorgint.
Aquesta plataforma l’estrenem
amb el nou procés de Pressupostos
Participatius. Per segona vegada,
aquest procés permet a la ciutadania
fer propostes i decidir on es destina
una part del pressupost municipal.
En aquesta ocasió fem un salt més i
ampliem el tipus de propostes que es
poden presentar incorporant l’àmbit
social, cultural, educatiu...
La construcció d’una ciutat millor és
un camí que ciutadania i Ajuntament
han de fer de la mà, perquè si tu participes, Sant Boi guanya.

iempre me gusto la magia blanca,
el último Pleno la tuvo; los tambores
electorales, no paran de batir. Año
del “pato cojo”, todo hecho tras 40
años de monopolio socialista. Hablemos de la magia negra, que también
ha practicado el PSC:
-Paellada para celebrar la “okupación” del cuartel y central FECSA
para hacer pisos.
-“Ciudad del cine” para rodajes.
-“Parque escultórico” con millonario japonés.
- Dos estaciones de metro o el
tranvía.
-Ruina de “facto” de todas las empresas municipales.
-Paro 11% y pobreza 15,2% ,fracaso y
abandono escolar de alto nivel.
- El Ateneo, cedido.
Es provocativa magia sacar un
plan turístico de la chistera y pretender que los turistas vengan a pensiones urbanas (hostales) y vayan
en bici por campos con chabolas. El
encargo resalta lo difícil del empeño
con encuestas: Sant Boi es invisible y
con feas ruinas
El truco ahora es el turismo que
rechaza Barcelona, ofreciendo aire
sano y paseos. La concejal de turno
se enerva si la llevan a las cifras reales. Hay que ganar otra vez y de la
magia blanca a la negra hay un paso.
El IESE con su Plan económico nos
dio la razón por ofrecer soluciones
y recambio. Hay buenos truquistas
entre los sociocomunistas pero yo
añoro a Tamariz el mago.
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Miquel Salip,
regidor

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

N Biblioteca i CAP de
Marianao, un gran
acord per a la ciutat

E

l ple de maig ens va deixar un
acord per a la construcció d’una biblioteca de proximitat i un nou CAP
al barri de Marianao. Després d’anys
de reivindicació veïnal, l’Ajuntament es va comprometre a treballar
amb la Generalitat i la Diputació per
tal de fer possibles els dos equipaments a la plaça Mercè Rodoreda. El
gran valor de l’acord és que va ser
unànime políticament i que ha estat
consensuat amb l’Associació de Veïns El Poblet-Marianao.
És una fita important per al barri
de Marianao, el més habitat de Sant
Boi i amb dèficits clars en aquests
àmbits. Però també és una gran notícia per a tota la ciutat. Nous equipaments, moderns, que responguin
a les necessitats actuals i futures i
que puguin donar el millor servei
possible a la ciutadania en dos àmbits, la salut i la cultura, imprescindibles per al desenvolupament individual i col·lectiu de la nostra gent.
Ara caldrà treballar, des d’aquesta unitat d’acció, per fer possibles
aquests dos equipaments. Moviment
veïnal, partits i institucions en una
mateixa direcció. Des d’Esquerra Republicana ens vam oferir -i ho farema col·laborar perquè des d’aquelles
administracions on tenim responsabilitats de govern es faci tot allò necessari per fer-los realitat. Nosaltres
esperem, com sempre, poder ser
útils a la nostra ciutat i la seva gent.

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N La Festa Major
alternativa

A

cabem de passar un mes de maig
ple de festes a la ciutat, junt amb la
Festa Major es celebren gairebé tot
seguit una altra sèrie de festes com
són la capvuitada i les diferents festes de barri. Ara bé, des de ja fa uns
anys hi ha un acte paral·lel i autogestionat en les mateixes dates de
la Festa Major, es tracta de la Festa
Major Alternativa que, ara com ara,
ja forma part com a realitat consolidada del conjunt festiu de la ciutat.
Aquest any la Festa Major Alternativa, que es realitza als Jardins
de l’Ateneu Santboia, ha tingut una
sèrie d’activitats de diferent índole,
des d’un concurs de paelles fins a
les tradicionals actuacions musicals
de la nit -amb diferents grups com
Whiskey Dust, Camí de l’Est, Mount
Cane, Big Almonds o Beautyfarra entre altres- passant per activitats teatrals com En busca del amor de David
Beltrán.
Volem agrair des d’aquesta columna els esforços del col·lectiu d’entitats i persones que fa possible que
any rere any la Festa Major Alternativa compleixi dues funcions a parer
nostre importantíssimes: generar un
nou espai lúdic a la Festa Major i mantenir viu l’Ateneu Santboia omplint-lo
d’activitats populars i creatives. Així
que...gràcies, companys, per fer realitat per 15 vegades la Festa i per
creure en la cultura feta des del poble i per al poble!

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N La xenofobia en
las aulas

N Carrers oblidats per
l’Ajuntament

E

E

l Partido Popular y Ciudadanos no
podemos ser los únicos partidos que
defendamos los principios constitucionales ante el odio separatista en
Cataluña. Si el PSC duda en eso, los
ciudadanos se sentirán indefensos
ante la sinrazón y el hostigamiento
de los golpistas y separatistas.
Tensión social, humillación, enfrentamiento físico que los constitucionalistas, catalanes y españoles,
tenemos que sufrir en el trabajo, en
la calle y hasta en las playas. Incluso
en los centros escolares a través de
nuestros propios hijos, ya que no
respetan ni a los menores de edad.
Intolerable que el PSC de Sant Boi
se haya abstenido en la moción presentada por la CUP en defensa de los
profesores del odio. Una propuesta
en apoyo a los docentes que insultaron, vejaron y demonizaron a los
alumnos hijos de guardias civiles,
dentro de su estrategia de adoctrinamiento en las aulas.
Con el nuevo presidente Torra (un
supremacista y un xenófobo que ya
conocemos por sus tuits) nos esperan días de gloria en Cataluña porque con el 155 light que tenemos ya
sabemos que poco han cambiado las
cosas de los separatistas y sus quehaceres … bueno, gracias a los jueces unos pocos políticos presos en
la cárcel por cometer delitos y otros
fugados para no dar cuentas ante la
justicia de los delitos cometidos.

n el Ple municipal del passat 24 de
maig la Federació de Veïns i Veïnes
de Sant Boi van venir a traslladar el
seu desacord amb les diferents polítiques de manteniment de les vies
públiques que aquest ajuntament
gestiona. El grup municipal Pdecat/ Junts per Catalunya us volem
donar les gràcies per compartir la
vostra preocupació. Nosaltres hem
pres nota de la vostra queixa, hem
sortit al carrer i podem afirmar que
a tots els barris de Sant Boi hi ha
mancances de neteja i manteniment
d’espais públics, com per exemple
a: Montevideo, Jacint Verdaguer,Legalitat, Salvador Espriu, Jaume Balmes, Salvador Seguí, Barcelona,
Viladecans,Ronda de Sant Ramon i
carrers dels voltants, Cristòfor Colom, Josep Marieges, Blai Net, Enric
Granados, Industria, Maria Fortuna,
Víctor Balaguer, Lluís Castells, Riera
Basté, Eusebi Güell, Rosselló, Antoni
Gaudí, Victòria, Llibertat, Providència, Lleida, Primer de Maig, Ramon
Llull, Freixes,Ginesta, Moreres, Can
Paulet, Canons, Ter, Onyar, Orioles,
Medes i molts més carrers.
Felicitem les associacions de veïns i veïnes i grups de facebook com
“Cinco Rosas”, per denunciar i posar
de manifest les mancances d’espais
i equipaments públics. D’aquí a un
any tenim l’oportunitat de canviar
la gestió d’aquest Ajuntament. Us
animem que us sumeu a un nou projecte de ciutat, fem plegats el nostre
Sant Boi.
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Ajudes al lloguer

Nova convocatòria de subvencions
per al pagament de lloguer per a l’any
2018 per a persones titulars d’un
contracte de lloguer d’habitatge.
L’import de la renda mensual no
pot ser superior a 600 euros per a
famílies nombroses l’import màxim
del lloguer mensual pot arribar a 900
euros. Cal ser titulars d’un contracte
de lloguer de l’habitatge que
constitueix el seu domicili habitual i
permanent i ocupar-lo efectivament
durant el període subvencionable,
entre d’altres requisits. En el cas de
contractes de lloguer formalitzats
a partir de l’1 de juny de 2013, cal
acreditar que el llogater ha pagat
la fiança a l’arrendador. L’import
mensual de la prestació és del 40% de
l’import del lloguer amb un màxim de
200 euros i el període subvencionable
serà el de tota l’anualitat establerta
en la convocatòria. En cas de
sol·licituds per contractes de lloguer
signats a partir de l’1 de gener de
2018, l’import de la subvenció serà
per la quantia corresponent a les
mensualitats incloses entre el mes
posterior a la data de vigència del
contracte presentat i el mes de
desembre de 2018. El termini de
presentació de sol·licituds finalitza
el 29 de juny de 2018. Podran obtenir
els impresos al web municipal o
recollir una còpia impresa a l’OMAP.
Per lliurar la documentació cal tenir
cita prèvia: les persones joves menors
de 35 anys poden concertar visita
trucant al telèfon 93 652 98 43 (SIJ El
Punt) i la resta -majors de 35 anyspoden trucar al telèfon 93 635 12 23
(Habitatge).
Més informació: santboi.cat/lloguer

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)

Control de plagues. L’Ajuntament du a terme habitualment un programa integral de control de

plagues, mitjançant l’aplicació de tractaments periòdics. Durant el mes de maig s’han fet tractaments
de desratització i desinsectació contra paneroles als barris de Marianao, Camps Blancs i Vinyets i Molí
Vell. Al mes de juny, els tractaments es faran als barris Centre, Cooperativa i Molí Nou i Casablanca.
Més informació: santboi.cat/plagues

635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat /
igualtatsantboi.cat) .

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

Curs per a la Gent Gran

Formació a famílies

El programa de formació de famílies de
l’Escola Municipal de Mares i Pares que cada
any organitza l’Ajuntament oferirà les dues
xerrades següents durant el mes de juny:
Els dies 5 i 12, a les 17.30 h, a l’Escola Antoni
Tàpies, La matemàtica s’aprèn tocant en
educació infantil a càrrec de Lara Giménez
(educadora i formadora d’educadors).
Inscripcions gratuïtes:
santboi.cat/formaciofamilies, telèfon 93 635
12 12 i a l’OMAP (pl. Ajuntament,1).

Igualtat: activitats

Aquestes són les activitats organitzades per
al mes de juny pel Centre de Recursos i
Documentació de les Dones: Mindfullness
(dies 6, 13 i 20 a La Gralla, de 18.30 a 20 h),
Sexualitat (dies 5 i 19 a Can Jordana, de 17 a
18.30 h), Càpsula TIC: Exercita la ment amb les
noves tecnologies (dia 21 a Can Jordana, de 17
a 18.30 h).
Informació: Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93
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El proper mes de juny començarà el curs
inicial per a la gent gran, per dominar els seus
smartphones i tauletes i treure’n el màxim
partit. Es realitzarà durant els dies 5, 6, 7, 12,
13, 14, 19 i 20 de juny a la Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer (c/ Baldiri Aleu, 6-8).
El curs és gratuït per a totes les persones de
60 anys i més que disposin de smartphone o
tauleta pròpia.
Informació i inscripcions: Can Jordana (c. Ebre,
27), programagentgran@santboi.cat, 93 635
12 00 (ext. 169).

Prevenció d’incendis

Fins al dia 15 d’octubre, queda prohibit
encendre foc en els terrenys forestals, d’acord
amb el estableix Decret 64/1995 per prevenir
incendis a tot el territori de Catalunya. La
norma assenyala que en els terrenys forestals,
estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i
en la franja de 500 metres que els envolta
no es pot encendre foc sigui quina sigui la
finalitat, excepte si és autoritzat de manera
expressa. A partir del 15 de juny, les persones
que vulguin obtenir una autorització d’aquest
tipus ho poden fer a través de l’apartat de
Tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament
de Sant Boi (santboi.cat), buscant ‘Sol·licitud

Tauler Juny’18
mateixa unitat familiar), 67,50 euros; família
monoparental (progenitor i fills menors
d’edat,dins la mateixa unitat familiar), 42,50
euros. Els familiars s’han de demanar a l’OMAP.

Cursets de natació intensius

El Poliesportiu La Parellada ofereix cursets
intensius de natació per a nens i nenes de
diferents grups d’edat (3 a 5, 6 a 9 i 10 a 14
anys). L’activitat es farà setmanalment durant
el període comprès entre el 25 de juny i el 27
de juliol.
Preu: 14,60 euros per setmana
Horaris: 10.45, 11.30, 17, 17.45 i 18.30
Més informació: La Parellada , 93 654 10 03

Targeta verda metropolitana. La targeta T-verda és un títol de

transport que permet utilitzar de manera il·limitada i gratuïta els serveis
de transport públic integrats durant 3 anys. Se’n podran beneficiar els ciutadans de l’àmbit metropolità que hagin donat de baixa i desballestat un
vehicle sense etiqueta ambiental. Més informació: amb.cat
d’activitats amb risc d’incendis forestals’, des
d’on s’envia la petició a la Generalitat. Mentre
estigui vigent la prohibició, no es poden
cremar restes de poda i d’aprofitaments
forestals, agrícoles o de jardineria, ni
marges pròxims a zones forestals. Tampoc
no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres
relacionats amb l’apicultura. Dins de
les àrees recreatives i d’acampada i en
parcel·les de les urbanitzacions, es podrà
fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb
mataguspires. També queda prohibit llençar
objectes encesos o abocar escombraries i
restes vegetals i industrials de qualsevol mena
que puguin ser la causa de l’inici d’un foc.

Piscina d’estiu

El dia 22 de juny obre la temporada la piscina
d’estiu de La Muntanyeta
Dies i horaris: del 22 de juny al 2 de
setembre, entre les 11 a les 19 hores.
Preus: entrada piscina menors de 16 anys
i majors de 65 anys, 3,90 euros; entrada
piscina majors de 16 anys, 4,60 euros.
Els menors de 4 anys tindran entrada
gratuïta si van acompanyats d’un adult amb
entrada.
Abonament quinzenal: menors de 16 anys
i majors de 65 anys, 19,40 euros; majors de
16 anys ,25,75 euros; familiar (pare, mare,
fills/es menors d’edat i ascendents, dins la

Curs d’agents de salut

Curs adreçat a Joves de 16 a 22 anys de Sant
Boi que estiguin interessats en fer d’agents de
salut. L’objectiu del curs és promoure actituds
favorables envers la salut dels joves i dotar
els participants de coneixements, habilitats
i eines que els permetin abordar els dubtes i
preguntes sobre salut que es presentin entre
els seus iguals.
Preu: gratuït
Durada: 10 hores de formació (27-28 de Juny i
4-5 de Juliol).
Horaris: dimecres i dijous de 17 a 19.30 h.
Més informació: Servei d’Informació Juvenil El
Punt, joventutsantboi.cat, 93 652 98 43

Aules d’estudi

Les aules d’estudi de L’Olivera i del Centre de
Recursos per als Estudiants de Can Massallera
estaran obertes en horari nocturn durant
l’època d’exàmens de final de curs.
L’Olivera: fins al 30 de juny (23 i 24 tancat), de
21.30 a 1 h (de dill. a div.) i de 17 a 1 (cap de
setmana). Diumenges 3, 10 i 17 (de 10 a 14 h).
Can Massallera: fins al 5 de juliol (23 i 24 de
juny tancat), de 21 a 1 h.

Formació persones adultes

La preinscripció al Centre de
Formació d’Adults de Sant Boi
(L’Olivera) per al curs 2018-19
tindrà lloc del 18 al 26 de
juny (de 11 a 13 i de 16.30 a
19.30 h). S’imparteixen ensenyaments d’ESO,
anglès, curs d’accés directe a CFGM i preparació
a la prova d’accés de CFGS i universitat (majors
de 25 i 45 anys) i COMPETIC (informàtica).
Més informació: agora.xtec.cat/cfasantboi i
tel. 93 640 16 78
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Enquesta Pla de Salut Local

L’Ajuntament de Sant Boi està iniciant
el procés d’elaboració d’un Pla Local de
Salut per dotar el municipi d’entorns
més segurs i saludables i contribuir a
la millora de la salut de la ciutadania.
Per aquest motiu, els propers mesos de
maig i juny es distribuirà un qüestionari
(en català i castellà) adreçat a persones
de 15 anys o més que visquin a Sant Boi.
Omplir aquest qüestionari comportarà
dedicar-hi només 10 minuts. Les
respostes són totalment anònimes i
confidencials.
El qüestionari es podrà contestar en
línia des del web municipal i
s’anunciarà a les xarxes socials
municipals. També es podrà recollir
en diferents dependències municipals
(biblioteques, casals de barri i centres
escolars, entre d’altres).
La col·laboració dels ciutadans i les
ciutadanes de Sant Boi és fonamental
per poder conèixer l’estat de salut de
les persones residents al municipi i
poder elaborar aquest Pla Local.

Parades lliures als mercats

Els mercats municipals de Sant Boi
disposen de 4 parades lliures.
Més informació: visites concertades al
telèfon 936351246 ext. 146 i 165 (de 8 a
15 h) i promociociutat@santboi.cat

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Oci familiar

19 h I Xerrada. M’he separat … Em trobo sol, qui em
pot ajudar? On puc anar? Per a persones separades,
divorciades o viudes. Lloc: Casal de Marianao. Org.:
Associació Amicitia

Ludi Floràlia

Dies 5 i 6. De 10 a 12.30 h I De Roma al Rubricatum. Promoció dels jocs de l’antiguitat
entre els nens i les nenes de les escoles de la ciutat. En el marc dels Ludi Rubricati, la
festa romana de Sant Boi. Lloc: Estadi Municipal Joan Baptista Milà. Org.: Ajuntament

Diumenge 17 de juny

De 10 a 13.30 h I Taller. Investiguem els animalons més petits. Preu: menors de 3
anys, gratuït, de 4 a 12 anys, 1 €, i majors de 12 anys, 3 €. Inscripció: https://www.
centresescoltes.cat/content/can_palos, telèfon: 93 5902700 i info@centresescoltes.cat
Lloc: Aula de Natura de Can Palós (c/Eucaliptus, 69). Org.: Ajuntament

Esports a la Plaça

De dl. a dv., de 19 a 21 h I Pràctiques esportives de caràcter lúdic i
recreatiu per fomentar les activitats saludables entre els nens i les nenes
de 5 a 14 anys. Calendari: Del 25 al 29 de juny, plaça al costat del carrer
del Mestre Lluís Millet. Del 2 al 6 de juliol, plaça de la Bòbila. Del 9 al 13
de juliol, plaça de Mercè Rodoreda. Del 16 al 20 de juliol, plaça de Teresa
Valls i Diví. Del 23 al 27 de juliol, plaça de L’Olivera. Org. Ajuntament

Exposicions
Del 5 al 28 de juny

Pintura. José Artero. Lloc: El Vestíbul, espai d’Art a Cal Ninyo. Org.: Retalls d’art

Del 15 de juny al 15 de juliol

Solidaritat. Rescue of the Soul, and Naked by Transparency. Pintures de l’artista Leda
Maria Prado que s’han pogut veure a París, Madrid i Spoleto. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Org.: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i Ajuntament

Del 18 de juny al 9 de juliol

Literatura. La desmesurada vida de Ramon Llull. La Institució de les Lletres Catalanes
commemora així el 700 anys de la mort de l’escriptor. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Fins al 20 de juny

Solidaritat. Privilegis. Intervenció artística de Laura del Valle al voltant dels camps
de refugiats a les illes gregues, amb la col·laboració de Voluntaris Independents
Organitzats. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 23 de juny

Història: Ossos. Un viatge a l’època medieval a través de les marques que han quedat als
ossos humans. Entrada general: 2 €. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Del 27 de juny al 17 de juliol

Societat. Noms robats. Mostra del periodista i il·lustrador Tàssies sobre l’assetjament
escolar i els seus efectes destructius. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 28 de juliol

Art. Colors. Artistes reconeguts i nens i nenes de diverses escoles
mostren com senten, toquen, oloren i veuen els colors. El dia 16,
hi haurà una xerrada de Javier Mariscal, a Cal Ninyo, vinculada amb
aquesta mostra. Lloc. Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

Del 29 de juny al 30 de setembre.

Patrimoni. Cadàvers exquisits. Col·leccions en moviment. Producció dels museus de
l’Hospitalet i Sant Boi amb obres dels dos espais que habitualment no són a l’abast
del públic. Inauguració, dia 29, a les 20 hores, amb una sessió de poesia i música. Lloc:
Museu-Can Barraquer. Organització: Museus de Hospitalet i Sant Boi

Dimarts 5 de juny

De 18 a 19.30 h I Taller. Coneix els horts de Can
Pinyol. Gratuït. Places limitades. Inscripcions: horts@
marianao.net, tel. 93 6303062. Lloc: Horts de Can
Pinyol (ctra. de Sant Climent, 58). Org. Ajuntament
19 h I Presentació de llibres. Tres autors, tres llibres.
Lourdes Rizo, La salida 52, denúncia de les relacions
tòxiques; José Luis Blas, Tetrahelio: un mundo perfecto,
tanca una trilogia, i Antonio Aguilera el llibre de
relats Antropocentro: la era de la tierra acosada por el
hombre. Gratuït. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer
19.30 h I Lletres en viu: Trobada amb
l’autor. Martí Gironell parlarà de la seva
obra El pont dels jueus, en la darrera
sessió d’aquesta temporada. Gratuït. Es
recomana inscripció. Lloc: Biblioteca
M. Aurèlia Capmany. Org.: Associació
Equilibri

Dimecres 6 de juny

18.30 h I Llibres. Tertúlia literària. Amb La marxa
de Radetzky, de Joseph Roth. Gratuït. Es recomana
inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Divendres 8 de juny

De 17.30 a 20.30 h I Esport. VII Trobada: Sant Boi Boig
per l’esport femení. Per a
noies de 6 a 18 anys, en el
marc de la commemoració
del Dia Internacional d’Acció
per la Salut de les Dones.
Jornada gratuïta. Informació:
www.fcsantboia.cat, www.
sbesports.cat i www.
santboi.cat. Lloc: Estadi
Joan Baptista Milà. Org.:
FC. Santboià i Ajuntament
amb la col·laboració de Club
Beisbol i Softbol Sant Boi,
Club Voleibol Sant Boi, Unió
Esportiva Santboiana i
Club Handbol Sant Boi
21 h I Solidaritat. 10è Sopar Solidari d’Ensenyament
Solidari. Entremesos, fideuà i cireres. Ball amb Dantuvi
Trio. La recaptació es destinarà a construir escoles
rurals a San Miguelito (Nicaragua). Menú solidari: 15 €,
persones adultes, i 10 €, fins a 12 anys. Reserves: www.
esolidari.org. Lloc: pl. Pedres Blanques. Org.: Comissió
de Festes de Can Carreres i Ajuntament

Dimarts 12 de juny

19 h I El Club del Llibre. El periodista i escriptor Martí
Gironell presentarà la seva novel·la La força d’un destí.
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dimecres 13 de juny

De 19 a 20.30 h I Esport. Taula rodona: Desigualtats
en l’esport femení. En el marc del 5è Congrés de Dones
del Baix Llobregat, del qual Sant Boi és subseu. Gratuït.
Inscripció: www.igualtatsantboi.cat. Lloc: Cinemes
Can Castellet. Org.: Ajuntament i Consell Esportiu Baix
Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal

Dissabte 16 de juny

17 h I Esport. Futbol Femení. Torneig en el marc del
projecte Vente Pa’Ká. Lloc: Poliesportiu La Parellada.
Org.: Fun. Marianao. Hi col·labora l’Ajuntament
18 h I Conferència. Colors by
Mariscal. El dissenyador Javier
Mariscal parlarà dels colors a
partir de la seva visió del món
de l’art. En el marc de l’exposició
Colors, de Can Castells Centre
d’Art. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo.
Org.: Ajuntament
21 h I Espectacle. Mujeres que corren con los lobos.
Nit feminista amb Rosa Zaragoza. Contes, cançons
sefardites, tertúlia i ball. Preu: 7 € amb consumició.
Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Dimarts 19 de juny

De 10 a 11.30 h I Taller. Fem cistells de vímet. El taller
també es pot fer el dia 22. Gratuït. Inscripció: horts@
marianao.net i al tel. 93 6303062. Lloc: Horts de Can
Pinyol. Org.: Ajuntament
18 h I Taller. Sessió oberta de #BreakingBorders. En
el marc de l’exposició Privilegis i del Dia Mundial de les
Persones Refugiades, amb la intervenció artística de
Laura del Valle. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Org.: Voluntaris Independents Organitzats

22 h I Música: Tòfol Martínez Trio. En el marc de
Sant Boi Jazz Club. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.:
Ajuntament

19.30 h I Presentació del
llibre Después del huracán.
Cinquena novel·la de l’autor
santboià Kiko Amat, editada
per Anagrama. Lloc: terrassa
de Cal Ninyo. Org.: Cal Ninyo

Dissabte 9 de juny

Dimecres 20 de juny

Retrospectiva: 25 anys amb tu. Per celebrar el 25è aniversari de la biblioteca amb un
repàs dels millors moments. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Festa. 7a Edició Cremem Sant Boi. Summer Edition.
De De 10 a 13 h I Tallers de malabars i percussió per a
totes les edats. De 19.30 a 20.30 h I Tabalada dels grups
de percussió. 21.30 h I Espectacle final. Informació:
www.grupdefocdesantboi.com. Lloc: pl. Catalunya. Org.:
Grup de Foc de Sant Boi

Biografia: Maria Aurèlia Capmany. Dona, escriptora i ciutadana. Impulsada per la
Fundació Maria Aurèlia Capmany, repassa la vida de l’autora. En el marc del centenari del
seu naixement. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

18 h I Teatre. Raíces. De la companyia Teatre Chapó.
Actors i actrius amb diversitat funcional. Gratuït. Lloc:
Can Massallera. Org.: Associació Tots Som Santboians

Fins al 3 d’octubre

19.30 h I Esport. XXXIII Caminada Popular a Sant Boi.
Passejada nocturna familiar d’uns 6 km. Inscripcions:
https://tinyurl.com/XXXIIIcaminada. Preu: 2,50 €,
infants, gratuït. Sortida: pistes de l’Estadi Constantí
Miranda. Org.: AEG Sant Ramon Nonat amb la
col·laboració de l’ Ajuntament i Talleres Ros
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De 9.30 a 11.30 I Dia Mundial de les Persones
Refugiades. En el marc de la commemoració, l’alumnat
de les escoles de primària de Sant Boi s’han preguntat,
ajudats per l’artista Javier Salas, què s’endurien en
una maleta si haguessin de marxar corrent? Lloc: rbla.
Rafael Casanova i pl. Ajuntament. Org.: Ajuntament

Agenda
Agenda
Setembre’
Juny’
Maig’18
16
14
18 h I Música. La Blai Band amb les persones
refugiades. Concert i cercavila en el marc del Dia
Mundial de les Persones Refugiades. Recorregut: des de
la plaça de l’Ajuntament fins a Can Castells Centre d’Art.
Org.: Ajuntament
19 h I Club de lectura en anglès. Reading Club : Read
and talk about it. Amb Long hot summer, d’F.H. Cornish.
A càrrec d’Isabel Pozo. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer

La platja, cicle de concerts

20 h I Dj. 7. Trio CCS, Ciscu Cardona, Xavi Carbó i
Manu Sabaté. Dj. 14. Adrià Grandia i la seva viola de
roda màgica. Dj. 21. Roger Andorrà Bruch presentant
la flamant electrogralla. Dj. 28. Luís Peixoto i el seu
electrofolk presentant Assimetrico. Preu: 3 €. Lloc: Cal
Ninyo. Organització: Cal Ninyo, Qui hi ha? i Weller

La festa romana fa 15 anys

20 h I Música. 8è Blaifolk a la Plaça. Amb el grup
Revelhet. Gratuït. Més informació: https://www.
facebook.com/BlaiFolk. Lloc: pl. Gaietà Mestres. Org.:
Ajuntament, Escola de Música Blai Net i Joventuts
Musicals del Baix Llobregat

Dijous 21 de juny

18.30 h I Documental. Los muros del agua. Una visió
crítica dels camps de refugiats de les illes de Lesbos i
Quios. Producció de Fotomovimiento. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Ajuntament
19.30 h Presentació del
llibre Petjades d’aigua i
sal. De Sara Montesinos
Pinilla i Samuel Nacar
Puentes. Fotografies d’una
crisi migratòria silenciada i
deshumanitzada. Lloc: Bibl.
Jordi Rubió i Balaguer. Org.:
Ajuntament

Dissabte 23 de juny

Revetlles de Sant Joan. 19
h I Arribada de la Flama del
Canigó, actuacions, sopar
de revetlla i encesa de la
foguera. Lloc: pl. Mossèn
Jaume Oliveras. Org. Òmnium
Cultural. 21 h I Revetlla
Unión Extremeña. Lloc: c/
Mossèn J. Verdaguer, 161.
22 h I Sopar de revetlla de
Ciutat Cooperativa. Preu: 30 € (taula, coca i ampolla de
cava). Lloc: c/ Pau Casals. Org. Comissió de Festes

Dimecres 27 de juny

19 h I Club de Lectura Fàcil. Amb El temps de les
cireres, de Montserrat Roig. Gratuït amb inscripció
prèvia. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Dissabte 30 de juny

9 h I Esport. Futbol 7. Torneig de futbol 7 en el marc
del projecte Vente Pa’Ká. Lloc: camp de futbol Marianao
Poblet. Organització: Fundació Marianao amb la
col·laboració del CD Marianao Poblet
11 h I Taller. Fes els teus propis carbonets. Gratuït
amb inscripció. Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.:
Ajuntament

Diumenge 1 de juliol

11 h I Dansa. 30è aniversari de l’Estudi Baobabs Amb
totes les disciplines de ball de l’entitat (clàssic, jazz, hip
hop, contemporani i musical americà) i els números més
aplaudits durant aquest temps. Lloc: Can Massallera.
Organització: Estudi de Dansa Baobabs
19 h I Música. La música que mai vam merèixer.
Recorregut per la música que els esclaus africans van
regalar a Amèrica. Amb les veus de la Coral Renaixença.
Lloc: Can Massallera. Organització: Coral Renaixença

Del 8 al 10 de juny. Ludi Rubricati, la festa romana
de Sant Boi celebra el 15è aniversari amb activitats
dedicades al Convivium, el ritual del banquet i el menjar
a la Roma clàssica. Durant aquests anys, la festa s’ha
consolidat com un referent del calendari cultural de la
ciutat amb l’objectiu de fer arribar les propostes i els
continguts del Museu de Sant Boi a tots els públics.
Durant els tres dies hi haurà tallers sobre l’obtenció del
menjar, l’elaboració del pa i la preparació del menjador
i el menú, entre altres. També hi haurà recreacions
històriques i es podrà descobrir que amaguen els ossos
dels nostres avantpassats i participar en jocs romans.
Dia 8. 19 h I De re Foodaria: presentació gustatio de
Roma a la cuina actual. Taller per a persones adultes.
21.30 h I Teatre. Representació d’una peça de Plaute
a càrrec de la companyia Et Alia. Dia 9. De 17 a 21 h
I Activitats i tallers. Dia 10 I De 10 a 14 h. Activitats
i tallers. Llocs: Can Barraquer, Termes Romanes i Can
Torrents. Organització: Ajuntament

IX Memorial Dani Jarque de futbol
Ds. 9 i dg. 10. De 9 a 20 h. Dt. 12. 18 h. Lloc: Estadi
Municipal Dani Jarque. Organització: CF Ciudad
Cooperativa amb la col·laboració de RCD Espanyol

10è Karxofarock

Dv. 15. 21 h I Actuacions: Angry Monkeys, Tupica,
Deskartats, Último Rekurso i Azero. Ds. 16. 18 h I
Karxofetes amb Morsa Punxadiscos, Blai Senabre,
Percucoope i Xiula. 19 h I Batucada amb Bastoneres de
Cornellà, Can Paulet Percussió i Diables de Casablanca.
21 h I Microteatre amb Hangar 10 i actuacions de Qui
hi ha?, Cucarachas Enojadas, Muyayo Rif i Proyecto
Luisbo. Presentadors: Bonete i Gregorio Petróleo. Zona
gastronòmica de VIO. Gratuït. Llocs: pl. Catalunya i parc
de la Muntanyeta. Org.: Col·lectiu Karxofarock

2a. Or Parellada

Dies 16 i 17. De 9 a 20 h I Torneig de futbol i activitas
lúdiques. A benefici de la investigació contra el càncer
infantil de l’hospital maternoinfantil de Sant Joan de
Déu. Lloc: Poliesportiu La Parellada. Org.: Or Associació
i CF Vinyets Molí Vell

+ Info:

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

MARIANAO. Del 8 al 10 de juny

Dv. 8. Suaument (activitat familiar amb jocs i contacontes), XXVII Obert Internacional d’Escacs Vila de Sant
Boi, Memorial Mateu Chalmeta, Sopar (2 €. Reserva prèvia), mostra de ball d’entitats, mostra de cycling
i zumba, Mag Gafasolta i ball amb l’orquestra Sándalo. Ds. 9. Exhibició de jocs d’escacs, pintura a l’aire
lliure, jocs tradicionals infantils, taller de taitxí, mercat solidari d’artesania, espectacle de varietats amb
Juan Reina, cercavila carnaval solidari “Per la llibertat d’expressió”, dansa del vendre, Holly party, concert
de Pamplin’s Pop, espectacle Summer Dance dj i Discomòbil Dg. 10. Fira infantil i cervavila, taller de
zumba, VII Trobada de PuntairesAssociació de dones La Unió, gimcana infantil, lliurament de premis de la
gimcana i sorteig sorpresa per la compra de banderetes (12 h), festa de l’escuma, sardinada pels bons hàbits
alimentaris (preu: 3 €), ball country, havaneres i rom cremat i ball de diables. Llocs: Casal de Marianao,
places de T. Valls i Diví, M. Roig, Generalitat i Assemblea de Catalunya. Org.: Comissió de Festes de Marianao

CIUTAT COOPERATIVA I MOLÍ NOU. Del 22 al 24 de juny

Dj. 21. Ball de la gent gran, trobada de puntaires, tallers i jocs infantils i adolescents, espectacle de màgia
Imagina2, sevillanes, actuació de Percucoope, pregó amb l’equip femení del Handbol Cooperativa Sant
Boi, havaneres amb el grup Rems i rom cremat. Dv. 22. Matinada d’esports amb zumba, signatura del llibre
Somnis lluites i futur: la història de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, amb l’autor, Albert Aguilera, lliurament
de premis del concurs de relats “Viu a sac sense tabac”, lliurament de premis del CF Ciutat Cooperativa,
exhibició de gimnàstica, sopar popular (reserva de cadires: 1,5 €, al casal), ball amb l’orquestra Aquarium i
sessió de dj. Ds. 23. Espai nadó, animació familiar amb Carles Cuberes, actuació de DAD, sopar de revetlla
(Preu: 30 €) i disco mòbil Dg. 24. Holly Coope, festa de l’escuma, sardinada popular amb la Xaranga
Tocabemolls, tarda de música i ball amb la Rondalla de la Coope, la coral de Gent Gran de Cooperativa i
Molí Nou, Casa de Granada, Acadèmia Susi, sessió de dj i fi de festa amb pirotècnia aèria. Llocs: pg. Pau
Casals, El Tendal i pati de la parròquia de Sant Pere Apòstol. Org.: Comissió de Festes de Ciutat Cooperativa
i Molí Nou i altres entitats del barri

CASABLANCA. Del 29 de juny a l’1 de juliol

Dv. 29 de juny. Patinatge. I Festival de Hip Hop, masterclass de ioga, XIII Correfoc Infantil de Diables,
exhibició dels diables infantils Ds. 30 de juny. Matinada de grallers amb els Grallers de Casablanca i colles
convidades, activitats familiars (jocs de psicomotricitat), festa de l’escuma, II Trobada de percussió, II Trofeu
Penya Barcelonista Cinco Rosas, mural de cultura popular i tradicional catalana, focs artificials i ball amb
l’orquestra Route 66. Dg. 1 de juliol. Plantada de gegants
amb els Gegants de Casablanca i colles convidades,
activitats familiars (espai d’experimentació i joc lliure),
XIX Trobada de Gegants, vermut musical, teatre al carrer
i cantada d’havaneres i rom cremat amb el grup Mestre
d’Aixa. Llocs: places de l’Olivera, Gegants, Pedro Torón i
Ramon Mas i Campderrós.
Dt. 26 i dj. 28 de juny. XIII Taller infantil de diables i
percussió a l’Escola Casablanca. Del 27 de juny al 27 de
juliol. Exposició dels alumnes del taller de pntura de La
Gralla. Org.: Comissió de Festes de Casablanca
Podeu consultar el detall de les activitats de les festes a
agendasb.info i culturasantboi.cat
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“El primer
record d’anar
en bici sempre
és feliç”
Com veus la mobilitat a les ciutats del futur?
El canvi climàtic, el paper de les noves tecnologies
i els nous hàbits de les noves generacions
afavoreixen altres maneres d’afrontar la mobilitat
a les ciutats a favor de mitjans de transport més
sostenibles (a peu, en bicicleta, en transport
públic, amb mobilitat compartida) en detriment
dels vehicles privats.
Què es fa des de les institucions?
En els darrers anys s’han fet avenços interessants.
S’han impulsat polítiques orientades a promoure i
incentivar un transvasament de persones usuàries
del vehicle privat a mitjans més sostenibles com
la bicicleta. Restringir el pas de vehicles per
reduir la contaminació, instal·lar peatges urbans,
pacificar la xarxa viària o apostar per la bicicleta
pública i la distribució ciclologística en els darrers
quilòmetres en són alguns exemples. Està estudiat
que els desplaçaments fins a 5 km de distància
són més ràpids amb bicicleta.
En aquest context, com encaixa el cotxe?
Hem de fer una reflexió i utilitzar-lo bé, és a dir
hem de fer-lo servir quan el necessitem de veritat.
Crec que hem de treballar per aconseguir uns
“carrers complets”, un concepte urbanístic que
Jane Jacobs ja apuntava a mitjan del segle XXl.
Què és Bikefriendly?
Som un grup integrat per quatre empreses que
treballen diferents aspectes de la mobilitat

CARLOS MARTÍN va néixer a Sant Boi fa 33 anys, és arquitecte i consultor de Bikefriendly, una

iniciativa empresarial que ofereix assessorament, viatges i acompanyament a institucions i empreses
que aposten per afavorir l’ús de la bicicleta a les ciutats. Després de conèixer la seva parella i viure a
Holanda, està convençut que la ciutat del segle XXI serà una ciutat “completa”, on tothom té lloc.

mitjançant la bicicleta. Certifiquem edificis i
allotjaments accessibles a les bicicletes i tenim una
agència de viatges especialitzada en cicloturisme.
Jo estic a la consultoria que acompanya empreses
i institucions que volen promoure l’ús de la bici.
També recollim dades i treballem solucions
tecnològiques. Volem ajudar a dissenyar ciutats
més amables, sostenibles i inclusives. L’aposta
que està fent Sant Boi respon en bona mesura a
aquestes línies de treball, per la qual cosa estem
estudiant instal·lar aquí un centre de treball.
La bicicleta és la base de la vostra filosofia.
Sí. En el context de les ciutats actuals la
bicicleta és més que un mitjà de transport. Per
a mi, personalment, ha tingut sempre un paper
destacat en les diferents etapes de la meva vida.
En tinc un record molt especial de la infància i
de l’adolescència. Fins i tot, si mirem la història
recent, la bicicleta és un símbol de l’emancipació
de les dones.
Però, encara hi ha qui hi veu inconvenients. Què
en pots dir a favor?
Hem de treballar perquè això pugui canviar i fer
que la gent ho provi. La majoria de les persones
que van aprendre a anar en bicicleta de petits

N Imagino el futur amb
els carrers i els espais
públics més amables i
100% inclusius
N La bicicleta és ideal per
a desplaçaments curts i
té beneficis socials,
tant si ets ciclista o no
en tenen un bon record. En els darrers anys el
nombre de ciclistes a les ciutats no ha parat de
créixer, tot i que hi ha barreres que encara costen
de trencar. La condició física, una certa vergonya,
creure que portar una bici de gran està fora de
lloc o que es tracta d’un vehicle perillós en són
algunes. Crec que ens hem d’acostumar, però, a
la idea que la bicicleta és ideal per a les distàncies
curtes i mitjanes que ens exigeix la ciutat. A més,
cal tenir present que anar en cotxe és sis vegades
més car que anar en bicicleta n

