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El 26 de junio es la fecha. Una de las princi-
pales aspiraciones de la ciudadanía de Sant 
Boi se hará realidad ese día: se abrirán las 
puertas del complejo para el ocio familiar 
construido en el Parc de La Muntanyeta. Se 
trata de una instalación que, recuperando 
y mejorando el equipamiento preexistente, 
forma un nuevo complejo acuático con dos 
piscinas y un lago -en un mismo recinto y 
con acceso compartido en verano-.

Una de las piscinas es la que ya había an-
tes, que ha sido remodelada para uso pre-
ferente del público infantil. La otra, de ma-
yores dimensiones y profundidad, es nueva 
y constituye la pieza principal del nuevo 
complejo, en el que ha aumentado el espa-
cio habilitado para descansar y tomar el sol. 

Durante el verano, en el recinto también 
podrá estar integrado el lago, que se ha 

remodelado para contar con agua siempre 
depurada y transparente. No es apto para el 
baño, ni se podrá entrar a su interior, pero 
alrededor de él habrá césped natural -para 
su posible uso como solarium- y duchas 
donde refrescarse. Al acabar la temporada 
de baños, se podrá seguir accediendo a la 
zona como parte del Parc de la Muntanyeta, 
mientras las piscinas quedarán cerradas.

Entradas y abonos
Para entrar, las personas usuarias podrán 
optar por comprar una entrada puntual en 
la recepción (al mismo precio de hace dos 
años) o acogerse a alguna de las modalida-
des de abono (semanal, quincenal, mensual 
o de temporada). Hay previstos importantes 
descuentos para familias, jóvenes y perso-
nas con discapacidad. Todas las modalida-

Las piscinas de La Muntanyeta dan respuesta a una 
demanda histórica de la ciudadanía 

Del 26  
de junio 
al 5 de  
septiembre

Horarios 
-De lunes a  
viernes:  
de 11 a 19 h
-Sábados y  
domingos:  
de 10 a 19 h

+ info: 
sbesports.cat /  
santboi.cat 
tel. 93 635 12 12 / 
93 635 12 00,  
ext. 169

des podrán adquirirse próximamente en la 
página web del Ayuntamiento, y también 
en la recepción del recinto (en efectivo o 
con tarjeta). 

Pulseras de identificación
A todas las personas usuarias se les faci-
litará una pulsera de uso individual e in-
transferible, con un chip de identificación 
que permitirá entrar y salir de la instalación 
durante el tiempo que corresponda según la 
entrada o abono del que se disponga. Las 
pulseras también servirán para que se co-
nozca a tiempo real el grado de ocupación 
del recinto. 

Seguridad y control de accesos
El acceso al complejo se regulará digital-
mente y con la ayuda de tornos. Todas las 
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personas quedarán identificadas y registra-
das en cumplimiento de las medidas sani-
tarias vigentes a causa de la pandemia, y 
también para maximizar la seguridad. Un 
vigilante y tres socorristas velarán por la 
buena convivencia y el uso cívico y respon-
sable de las instalaciones. 

El equipamiento, que contará con una 
zona de pícnic con mesas y sombrillas y 
servicio de bar, se ha construido para ofre-
cer la máxima comodidad y accesibilidad, 
con especial atención a las necesidades 
de las familias, las personas mayores y las 
personas con diferentes capacidades. Esta-
rá al servicio del ocio de la ciudadanía, pero 
garantizando a la vez el máximo respeto a 
la riqueza natural del parque, su biodiversi-
dad y la calidad de aire, agua y tierra.

Casales de verano
El nuevo complejo también se utilizará para 
actividades infantiles y juveniles como ca-
sales y campus de verano. La mayor ampli-
tud de las nuevas instalaciones permitirá 
acoger a un mayor número de participantes. 

Estas actividades contarán con un horario 
especial y exclusivo de apertura (el mes de 
julio, de lunes a viernes, de 10 a 11 horas).

Un proyecto colaborativo
Las obras de construcción de este 
complejo de ocio se han basado en 
un proyecto diseñado por el Ayunta-
miento en colaboración con el Área Me-
tropolitana de Barcelona. La Diputación 
de Barcelona ha aportado más de la mi-
tad del coste y el Ayuntamiento, el resto.  
 
Un uso responsable
Las nuevas piscinas abren sus puertas. Son  
un símbolo de Sant Boi y un gran paso ade-
lante en la apuesta por una ciudad salu-
dable y sostenible. La calidad urbanística 
de la actuación y los valores naturales del 
entorno reclaman un cuidado especial por 
parte de todas y todos, para hacer posible 
un uso en todo momento responsable y 
respetuoso de un bien común que ya es un 
espacio vital para el presente y el futuro de 
la ciudad de Sant Boi n

La apertura de las piscinas de La Mun-
tanyeta marcará un antes y un después 
en el proceso de transformación del es-
pacio público de Sant Boi. Situadas en 
un entorno de gran valor paisajístico, 
dentro de un parque metropolitano y en 
una zona central del municipio rodeada 
de equipamientos culturales y depor-
tivos, el nuevo recinto da respuesta a 
una de las principales demandas de la 
ciudadanía. Y lo hacen mediante unas 
instalaciones de última generación que 
recuperan y mejoran el equipamiento 
ya existente y conforman un conjunto 
con altos estándares de calidad, con-
fort, seguridad y sostenibilidad. 

Se trata de un proyecto singular, rea-
lizado de forma colaborativa por hasta 
14 empresas que han aportado  también 
su experiencia para planificar el futuro 
mantenimiento y la sostenibilidad de sus 
costes. El complejo es asimismo una gran 
apuesta por la eficiencia energética, con-
cretada en la incorporación de placas so-
lares, depósitos de agua, iluminación de 
bajo consumo y soluciones innovadoras 
para el tratamiento de las aguas y el rie-
go. Además, cuenta con sistemas de mo-
nitorización inteligente para el control y 
la gestión de los consumos.

Un gran paso adelante 
en la transformación 
de Sant Boi

El nuevo 
complejo 
para el ocio 
familiar  
recupera y 
mejora el 
equipamiento 
ya existente y 
se integra en 
un entorno 
de gran valor 
paisajístico 
dentro del 
parque 
metropolitano 
de La 
Muntanyeta
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Les obres de remodelació de la plaça de 
Vedruna han finalitzat. És un nou pas en el 
procés de transformació de Sant Boi iniciat 
per l'Ajuntament, que està fent una gran 
aposta per la qualitat de l'espai urbà. El 
veïnat i les famílies ja poden gaudir de la 
renovació d'aquesta plaça situada al Barri 
Centre. S'hi ha condicionat un gran sorral 
(a la zona on era la font), s'han posat nous 
jocs infantils (adaptats a nenes i nenes amb 
diferents capacitats), s'han recol·locat els 
que ja hi havia anteriorment i se n'ha afegit 
un per a infants més grans. 

Participació veïnal
El projecte s'ha dut a terme arran d'una pro-
posta de l'associació de veïns i veïnes del 
Barri Centre en el marc dels Pressupostos 
Participatius. En paral·lel, l'Ajuntament tre-
balla per remodelar diferents àrees de jocs 
infantils de la ciutat, com la plaça de Mercè 
Rodoreda (amb la col·laboració dels nens i 
les nenes del Consell Municipal d'Infància) 
o les places de Camarón de la Isla i Lluís 

Sahún, a Camps Blancs (amb la participació 
de l'Escola Montbaig i l'esplai Eixida).

La remodelació de les àrees de jocs infan-
tils és una de les actuacions que es realitzen 
a Sant Boi al llarg d'aquest any per transfor-
mar l'espai públic. El Pressupost Municipal 
2021 preveu també projectes destacats com 
la rehabilitació energètica dels edificis de 
Camps Blancs o la reurbanització dels ca-
rrers Sant Pere més Baix i  Joan Martí.

La transformació de l'espai públic 
continua avançant a Sant Boi

La plaça de 
Vedruna 
s'ha remodelat 
tenint en compte 
les necessitats 
manifestades 
pel veïnat i les 
famílies per 
mitjà d'un procés 
participatiu

Remodelació de la 
plaça del mercat

A principis de maig es van iniciar les 
obres de remodelació de la plaça de 
la República (davant del Mercat de la 
Muntanyeta), un dels projectes més 
importants per transformar l'espai 
públic de Sant Boi. Quan finalitzin 
aquests treballs, durant aquesta tardor, 
la plaça quedarà integrada  
amb l'eix cívic i comercial del carrer de 
Lluís Pascual Roca i comptarà amb més 
espai per a vianants i amb un entorn 
més verd i accessible. Per explicar 
aquest projecte i la història d'aquest 
indret de Sant Boi, l'Ajuntament 
prepara un podcast que es difondrà 
durant el mes de juny.

Un passeig urbà  
a la C-245
Continuen a bon ritme 
les obres que estan 
transformant la carretera 
C-245 al pas per Sant Boi en 
un gran passeig urbà per a la mobilitat 
sostenible, amb una via ciclista i un 
carril per a busos com a elements 
més destacats.  Ara es treballa des del 
límit amb Viladecans fins a la plaça 
del Llobregat; en una fase posterior, 
l'obra continuarà al tram situat a 
partir d'aquesta plaça i fins a la zona 
d'equipaments de La Parellada.

vídeo
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NDesprés de mesos difícils, 
arribem a les portes de 
l'estiu amb la confiança 
renovada

NTras meses difíciles, 
llegamos a las puertas  
del verano con la  
confianza renovada 

Les noves piscines, una invitació a l'optimisme
Las nuevas piscinas, una invitación al optimismo

    las puertas del verano, nos llegan buenas noti-
cias. Teníamos ganas y ya es oficial: las piscinas de la 
Muntanyeta abrirán al público este mes de junio, jus-
to después de Sant Joan. Estrenaremos así un equi-
pamiento único en el entorno metropolitano, que 
desde ya mismo proporcionará a las familias de Sant 
Boi una magnífica opción para el ocio de la época ve-
raniega.

Situado en un punto central y privilegiado de la 
ciudad, rodeado de espacios para la cultura y el de-
porte, es un equipamiento innovador, de última ge-
neración al tiempo que ha recuperado e integrado 
la antigua piscina, y que supondrá también un gran 
paso adelante en el proceso de transformación de 
Sant Boi con parámetros de calidad urbana, digita-
lización, sostenibilidad ambiental y eficiencia ener-
gética. Después de meses complicados, es sin duda 
una inyección de optimismo. Y una invitación a mirar 
hacia el futuro con confianza renovada.

Como también lo son los avances ya indudables 
en el proceso de vacunación. En pocos días, la mitad 
de la población adulta de Sant Boi habrá recibido la 
primera dosis de la vacuna y nuevas franjas de edad 
irán sumándose para poder tener gradualmente la 
máxima protección posible contra el virus. La ciudad 
ya nota estos efectos y, con precaución y responsabi-
lidad, va retomando la actividad y el pulso de la vida 
cotidiana.

Y todo ello en un contexto en que las ciudades me-
tropolitanas, y la nuestra no es una excepción, tra-
bajan para hacer realidad las transformaciones que 
la situación pide: impulsar la economía local para 
garantizar la igualdad de oportunidades, la adopción 
progresiva de energías más limpias y avanzar en una 
digitalización que no deje a nadie atrás.

No es momento de bajar la guardia. Quiero, sin em-
bargo, reiterar un mensaje de optimismo y confianza 
que Sant Boi necesita y merece.

¡Buen comienzo del verano para todas y todos!

  tocar de l'estiu, ens arriben bones notícies. En 
teníem ganes i ja és oficial: les piscines de la Mun-
tanyeta obriran les portes al públic aquest mes de 
juny, tot just després de Sant Joan. Estrenarem 
així un equipament únic a l'entorn metropolità, 
que des de ja mateix proporcionarà a les famílies 
de Sant Boi una magnífica opció per al lleure de 
l'època estiuenca. 

Situat en un punt central i privilegiat de la ciutat, 
envoltat d’espais per a la cultura i l’esport, és un 
equipament innovador, de darrera generació al-
hora que ha recuperat i integrat l’antiga piscina, i 
que suposarà també un gran pas endavant en el 
procés de transformació de Sant Boi amb parà-
metres de qualitat urbana, digitalització, sosteni-
bilitat ambiental i eficència energètica. Després 
de mesos complicats, és sens dubte una injecció 
d'optimisme. I una invitació a mirar cap al futur 
amb confiança renovada. 

Com també ho són els avenços ja indubtables en 
el procés de vacunació. En pocs dies, la meitat de la 
població adulta de Sant Boi haurà rebut la primera 
dosi de la vacuna i noves franges d'edat s'hi aniran 
sumant per poder gaudir gradualment de la màxi-
ma protecció possible contra el virus. La ciutat ja 
nota aquests efectes i, amb precaució i responsa-
bilitat, va reprenent l'activitat i el pols de la vida 
quotidiana.

I tot això en un context en què les ciutats metro-
politanes, i la nostra no n’és cap excepció, treba-
llen per fer realitat totes aquelles transformacions 
que la situació demana: impulsar l’economia local 
per garantir la igualtat d’oportunitats, l’adopció 
progressiva d’energies més netes i avançar en una 
digitalització que no deixi ningú enrere. 

No és moment d'abaixar la guàrdia. Vull, però, 
reiterar un missatge d'optimisme i confiança que 
Sant Boi necessita i mereix. 

Bona entrada de l'estiu a tothom!

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

A      A       
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Els treballs de manteniment i millora dels espais públics verds de Sant Boi 
s'han anat realitzant tot coincidint amb la campanya de primavera. 

Escocells, jardins i parterres
Durant els darrers mesos l'Ajuntament ha dut a terme el manteniment d'escocells 
i control de proliferació d'herbes a l'entorn urbà. Així, s'han fet treballs a Camps 
Blancs, Casablanca, Centre, Ciutat Cooperativa i Molí Nou, Vinyets i Molí Vell, 
Marianao i també als barris de muntanya. Aquestes tasques es realitzen dues 
vegades a l'any (primavera i tardor) i serveixen per controlar la vegetació que 
creix a les voreres i altres elements de l'espai públic, tenint en compte que ac-
tualment no es fan servir herbicides ni altres substàncies contaminants.

Les brigades de jardineria municipals han fet treballs a jardins i parterres: 
rotondes de les entrades al municipi i dels carrers Mossèn Pere Tarrés i Joven-
tut; jardins de la Torre del Sol i jardineres de les zones comercials; parterres de 
Camps Blancs i dels dos parcs de Marianao (Marianao i Sargantana); voltant de 
l'Hotel El Castell; zona dels jutjats i la comissaria dels Mossos; carrer Pablo Pi-
casso; espais verds de la C-245; zona de la Parellada i carrer Bonaventura Calo-
pa. A més, personal del centre especial de treball Igualssom fa una neteja regu-
lar de parterres i zones de jocs infantils de la ciutat. Els treballs d'embelliment 
i millora dels espais verds continua encara al juny.

Treballem per millorar la neteja i  
la cura dels espais verds de la ciutat
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        #CuidemSantBoi
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El Pacte de ciutat 
prioritzarà durant 
aquest mes les 
propostes de la 
ciutadania per 
reactivar Sant Boi

El Pacte de ciutat per un nou 
impuls social i econòmic de Sant 
Boi segueix fent passes endavant. 
Durant el mes de maig i durant 
la primera setmana de juny, a la 
plataforma digital Decidim es van 
recollir propostes i aportacions 
ciutadanes mitjançant un procés 
obert de participació. 

Ara, durant aquest mes de juny, 
les tres comissions de treball 
del Pacte de ciutat es reuneixen 
per valorar la viabilitat de les 
propostes fetes per la ciutadania i 
prioritzar quines es duran a terme 
al llarg dels pròxims mesos. 
Aquestes comissions de treball 
són: Impuls econòmic, Educació-
digitalització i Salut-igualtat. 

Grup promotor
El Ple municipal de l’Ajuntament 
de Sant Boi va aprovar per unani-
mitat el Pacte de Ciutat. Impulsat 
per un grup promotor que formen 
entitats i partits polítics, la seva 
principal missió és sumar  
esforços per refer conjuntament 
les bases de l'economia local i 
combatre les desigualtats socials 
que la pandèmia del coronavirus 
ha accentuat. 

L'alcaldessa reclama que els ajuntaments 
tinguin veu en la gestió dels fons europeus
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va partici-
par el 26 de maig a la taula rodona 
'La rehabilitació urbana i els Fons 
Europeus', convidada per la Fundació 
Catalunya Europa com a representant 
de les ciutats metropolitanes inter-
mèdies. L'alcaldessa va reclamar que 
els ajuntaments tinguin un paper més 
destacat en la gestió dels fons euro-
peus de reconstrucció, per assegu-
rar que aquests fons siguin realment 
transformadors i tinguin impacte en 
qui els necessita. 

Lluïsa Moret també va afirmar que 
perquè els veïns i les veïnes visquin 
els processos de regeneració urba-
na dels seus barris com a propis cal 
"acompanyar-los i empoderar-los per-
què hi participin de manera activa i 
se'n sentin protagonistes". Lluïsa Moret va participar en un debat organitzat per  la Fundació Catalunya Europa 

ecològica', 'Nous models d'habitatge' i 
"Espai públic i comuns urbans'.

Un moviment europeu
A l'acte de presentació va parlar Ales-
sandro Rancati, analista de la Comis-
sió Europea i membre del Nou Bau-
haus Europeu. Aquest moviment crida 

Sant Boi impulsa una reflexió sobre com 
seran les ciutats després de la covid
Coboi lab, el laboratori d'innovació 
social de Sant Boi, ha presentat el ci-
cle ciutat[s] possible[s]. Cinc sessions 
plantejaran mitjançant xerrades i 
tallers una reflexió col·lectiva sobre 
com han de ser les ciutats del futur i 
el Sant Boi del futur. A la presentació 
del cicle, l'alcaldessa, Lluïsa Moret, va 
explicar que "volem impulsar iniciati-
ves per pensar des de diferents mira-
des la ciutat que volem per a les gene-
racions futures".

El cicle ciutat[s] possible[s] es des-
envoluparà en dos blocs. El primer 
abordarà formes de co-dissenyar la 
ciutat del futur amb la col·laboració 
de diferents actors, sobretot joves. Les 
sessions previstes són 'Nou urbanisme 
participatiu" i "Co-disseny amb joves'. 
El segon bloc, al setembre, concretarà 
com donar resposta a les problemàti-
ques emergents a les ciutats postcovid. 
Les sessions previstes són: 'Transició 

la ciutadania europea a imaginar i 
construir un futur sostenible, inclusiu 
i bonic "per als ulls, la ment i l'ànima".

Amb activitats com aquest cicle i la 
jornada sobre l'Agenda Urbana orga-
nitzada al març, Sant Boi es posiciona 
com a laboratori de reflexió sobre les 
ciutats del futur. 

Un cicle de xerrades convida a pensar com viuran la ciutat les generacions futures
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SeatMo, la moto elèctrica 
fabricada a Sant Boi per 
Silence, continua el seu 
procés d'expansió
L'empresa Silence fabrica des 
de fa uns mesos a les seves 
instal·lacions de Sant Boi la 
SEAT MÓ eScooter 125, primera 
motocicleta elèctrica de la 
companyia SEAT. El vehicle 
amplia progressivament l'àrea 
d'influència i ara ja circula pels 
carrers de Barcelona i l'Hospitalet 
mitjançant un servei de lloguer a 
preus assequibles que es paguen 
per minuts, operatiu les 24 hores 
els 7 dies de la setmana. El servei 
funciona mitjançant una aplicació 
gratuïta.

Una filial d'Esteve posa  
en marxa un centre 
respiratori a Sant Boi
Esteve Teijin ha escollit Sant Boi 
per instal·lar-hi un nou centre 
respiratori CRETA. La filial del 
grup farmacèutic Esteve  ja 
compta amb 14 centres propis 
a tot Espanya. Són centres 
respi-friendly, que ofereixen 
tractaments per a les apnees 
de la son, ventilació mecànica 
i oxigenoteràpia, entre altres, i 
aposten per la innovació.

Distintiu de sostenibilitat 
turística per a empreses i 
entitats de Sant Boi
42 empreses i entitats del Baix 
Llobregat han obtingut el segell 
Compromís per la Sostenibilitat 
Turística Biosphere 2021. Quatre 
són de la nostra ciutat: el Museu 
de Sant Boi, el restaurant Som 
Bò Cuina Sana, la companyia de 
solucions per a la mobilitat Avant 
Grup i la Marisqueria Sant Boi (que 
l'obté el distintiu enguany per 
primera vegada).  Aquest segell 
de qualitat està impulsat per la 
Diputació de Barcelona i la  
Cambra de Comerç de Barcelona 
amb el suport dels consorcis 
comarcals de turisme.

L'empresa Fresenius Medical Care ha 
obert a Sant Boi, a la carretera de 
la Santa Creu de Calafell, un centre 
de tractament renal substitutiu que 
apropa a la ciutat i a tot el Baix Llo-
bregat tecnologia de darrera genera-
ció en els tractaments de diàlisi. 

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va visitar 
a principis de juny la nova clínica de 
la companyia, líder mundial en pro-
ductes i serveis per a persones amb 
insuficiència renal crònica. 

El nou centre, amb una superfície 
de més de 2.000 m2 distribuïts en 
tres plantes, compta amb trenta llocs 
de diàlisi que atenen les necessitats 
d'aquestes persones amb la màxima 
comoditat i eficiència. 

Les instal·lacions estan dissenya-
des per oferir tant hemodiàlisi con-
vencional com hemodialfiltració d'alt 
volum, una tècnica innovadora que 
augmenta l'eliminació de substàncies 
tòxiques i evita complicacions cardio-
vasculars.

L'aposta per la salut
Durant la visita, Lluïsa Moret, va re-
cordar que "la pandèmia ha posat 
de manifest el paper transcendental 
que el sector de l'atenció sanitària 
i les cures mereixen a la nostra so-
cietat" i va afirmar que l'Ajuntament 
de Sant Boi dona suport a  
"totes les iniciatives que, com 
l'obertura d'aquest centre, suposen 
avenços rellevants en l'oferta de ser-
veis per millorar la qualitat de vida de 
la ciutadania".

L'Ajuntament de Sant Boi apos-
ta estratègicament des de fa anys 
pel sector de la salut i prioritza la 
col·laboració público-privada i les 
aliances amb altres agents de l'esfera 

Fresenius 
Medical Care 
obre un centre 
de diàlisi a  
Sant Boi

sanitària per oferir el millor servei 
possible a la ciutadania. 

Des de l'Ajuntament també es valo-
ra aquesta col·laboració com un ins-
trument important per avançar en el 
procés de reactivació social i econò-
mica de la ciutat.
 
Una empresa referent
Fresenius Medical Care disposa d'una 
xarxa global formada per més de 
4.000 clíniques a 50 països del món, 
on atén 348.000 pacients. A Espan-
ya compta amb 49 centres de diàlisi 
on treballa una plantilla de més de 
1.500 persones. La seva línia de cures 
per a pacients renals es coneix amb 
la denominació NephroCare n

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va visitar les noves instal·lacions de Fresenius, líder 
mundial en productes i serveis per a persones amb insuficiència renal crònica

Schneider Electric, un exemple de sostenibilitat
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va visitar 
al maig les instal·lacions de l'empresa 
Schneider Electric, situades al parc 
empresarial Prologis de Sant Boi des 
de fa vint anys. La multinacional fran-
cesa, referent en l'àmbit de l'energia, 
ha estat reconeguda enguany com 
l'empresa més sostenible del món 
pel rànquing Corporate Knights 2021 
Global 100. Lluïsa Moret va donar 
les gràcies a Schneider per escollir la 
nostra ciutat i per projectar-la "com 
un punt de referència europeu en el 
sector de la logística avançada i sos-
tenible."
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Les famílies, els comerços i les petites 
empreses de Sant Boi poden sol·licitar a 
l'Ajuntament una auditoria del seu consum 
elèctric de forma totalment gratuïta, mi-
tjançant la plataforma ActiWatt. És un ser-
vei municipal  100% 'on line', ràpid i perso-
nalitzat, que proposa actuacions concretes 
i precises per estalviar energia i despeses. 

Un cop rebuda la sol·licitud, ActiWatt es 
connecta remotament al comptador i obté 
les dades reals de consum. Després envia 
a la persona sol·licitant una auditoria amb 
tota la informació i consells personalitzats.

Aquest servei municipal pot resultar molt 
útil per ajustar els hàbits de consum als 
canvis que van entrar en vigor el passat 1 
de juny a escala estatal en relació amb la 
factura de la llum. Amb les noves tarifes 
pren molta importància el moment en què 
es fa ús de l’electricitat, ja que ara es pa-
guen preus força diferents segons el tram 
horari (hi ha un període vall, un període pla 
-tots dos més econòmics que les tarifes an-
teriors- i un període punta -de cost més ele-

vat-). També és important saber que s'han 
de contractar dues potències diferents.

L'Ajuntament recomana traslladar el con-
sum d'electricitat, en la mesura del possible, 
a les hores pla i vall (que representen el 77% 
de les hores setmanals); durant les hores 
punta, intentar evitar l'ús dels aparells que 
més consumeixen, i ajustar les potències 
contractades perquè no siguin més altes del 
que es necessita. En aquest nou context, l'ús 
de panells solars per a l'autoconsum ener-
gètic és una opció cada cop més econòmica 
i eficient -a més, la seva instal·lació bonifica 
un 50% de l'IBI durant 5 anys-.

Transició energètica
El servei municipal d'auditories energèti-
ques es realitza en el marc de Sant Boi 
ActiWatt, una plataforma de reactivació 
verda i sostenible de l'economia santboia-
na, tot aprofitant l'impuls i les oportunitats 
que les energies renovables i l'eficiència 
energètica ofereixen en l'actual context de 
transició energètica n

L'Ajuntament ofereix assessorament 
gratuït per estalviar energia

El servei,  
100% 'on line', 
es pot sol·licitar 
a l'adreça web 
santboi.cat/
actiwatt.
Per resoldre 
dubtes o 
incidències es 
pot contactar 
amb el correu 
actiwatt@
santboi.cat o  
per telèfon al  
93 654 82 22 
(de dilluns a 
divendres,  
de 9 a 14 hores)

Una campanya 
de l'Ajuntament 
mostrarà com 
avança a Sant Boi la 
transició energètica
L'Ajuntament prepara el llançament 
d'una campanya sobre el canvi de 
model energètic a la ciutat. Amb 
el títol 'Sabies que...', aquesta 
campanya difondrà  missatges i dades 
quantitatives sobre l'aposta de Sant 
Boi per l'eficiència energètica i per l'ús 
d'energies alternatives, en sintonia amb 
els objectius cada cop més ambiciosos 
que planteja la Comissió Europea de 
cara a lluitar contra el canvi climàtic i 
preservar el planeta. 
La campanya donarà a conèixer 
mesures i serveis  com la fotolinera 
per a la recàrrega de vehicles elèctrics 
situada al costat de l'estació d'FGC, 
l'estació de gas natural comprimit de 
l'àrea de serveis de Can Calderon, les 
auditories energètiques en línia que 
l'Ajuntament ofereix gratuïtament a les 
llars i els comerços o les bonificacions 
fiscals que s'apliquen per la instal·lació 
de plaques solars o per l'ús de vehicles 
elèctrics i híbrids.
Les polítiques que es duen a terme 
a Sant Boi per promoure un canvi de 
mentalitat amb relació als consums 
energètics ja estan donant fruits. 
Per exemple, les inversions fetes 
els darrers anys als equipaments 
municipals generen 1,2 milions d'euros 
d'estalvi anual en la factura de la llum 
de l'Ajuntament i eviten l'emissió a 
l'atmosfera de més de 3.300 tones 
anuals de CO2. La meitat de la flota de 
neteja i recollida de residus són vehicles 
elèctrics o híbrids, la qual cosa permet 
estalviar 150.000 euros l'any.
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Se acerca el verano y, con él, las altas 
temperaturas que facilitan la presen-
cia de insectos y otros animales en 
el espacio urbano. El Ayuntamiento 
iniciará durante los próximos días los 
tratamientos especiales que se apli-
can en esta época del año en el al-
cantarillado para controlar su prolife-
ración. Estos tratamientos se realizan 
de forma periódica a lo largo de todo 
el año, pero en verano se intensifican 
debido a la mayor incidencia de esta 
situación.

Para 2021 está previsto realizar 
tratamientos específicos contra roe-
dores y cucarachas en 300 pozos de 
la red de alcantarillado. Además, el 
Servei de Control de Mosquits del 
Baix Llobregat aplicará un tratamien-
to contra mosquitos en 4.000 imbor-
nales de todo el municipio.

Consejos para la ciudadanía
 Si se detecta un foco de plaga en 
la vía pública, se recomienda avisar 
al Ayuntamiento mediante el buzón 
electrónico T'Escoltem. Entre junio y 
septiembre, también se puede avisar 
llamando al Telèfon Net (900 10 88 
30, de 9 a 14 h). La petición se atende-
rá en el plazo màximo de una semana.

Avisos: santboi.cat/tescoltem  
o tel. 900 10 88 30

Se inician los 
tratamientos 
para combatir 
plagas 
durante el 
verano

 Si se detecta una plaga en el pro-
pio domicilio o en la escalera, hay 
que actuar con la máxima rapidez y, 
en necesario, contactar con una em-
presa especializada.
 Para prevenir, hay que proteger los 
desagües y las juntas de puertas y 
ventanas con rejillas, burletes o te-
las mosquiteras. También se han de 
evitar las acumulaciones de agua y 
vaciar los recipientes cada tres días n

Los tratamientos se aplican durante todo el año en el alcantarillado publico, pero 
se intensifican durante los meses de  más calor

El servicio de consumo atiende 
en los barrios y por Internet
Tras el paréntesis causado por la 
pandemia, el Servei Públic de Con-
sum vuelve a acercarse a los barrios 
para atender consultas y reclamacio-
nes de consumo. Su personal técnico 
atiende en persona un miércoles al 
mes en L'Olivera y en los casales de 
Ciutat Cooperativa y Camps Blancs 
(de 9 a 13 h), siempre con cita previa. 
Estos puntos de atención se crearon 
a principios de 2020 para acercar el 
servicio municipal de consumo a las 

personas mayores, que tienen más 
dificultades para desplazarse.
 
Consulta por videoconferencia
Desde el 1 de junio, el Servei Públic 
de Consum ofrece la posibilidad de 
hacer consultas mediante videocon-
ferencia, previa solicitud.

Cita previa: 93 635 12 12 
Calendario y videoconferencias:  

santboi.cat/serveiconsum

La app SPRO 
facilita el 
estacionamiento 
para carga y 
descarga de 
mercancías
A partir del 11 de junio, la 
aplicación móvil metropolitana 
SPRO estará operativa en Sant 
Boi en forma de prueba piloto. 
Se trata de una app gratuita del 
AMB destinada a profesionales 
de la distribución urbana de 
mercancías (DUM), que permite 
unificar, mejorar y agilizar el 
estacionamiento en la metrópolis 
de Barcelona.  
SPRO permite geolocalizar las 
plazas DUM, conocer los horarios 
de regulación de cada zona de 
estacionamiento, consultar la 
previsión de ocupación y recibir 
alertas personalizadas. 
La carga y descarga, etapa final 
de la distribución urbana de 
mercancías, supone una parte 
importante del tráfico que circula 
diariamente en las ciudades, 
que se ha incrementado con el 
impulso del comercio electrónico, 
especialmente durante la 
pandemia. 
Los horarios de las zonas de 
carga y descarga en Sant Boi no 
variarán. En cambio, el tiempo 
máximo de estacionamiento 
aumentará de 20 a 30 minutos.

bit.ly/app_dum
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Una FESTA MAJOR diferent i amb molt bona acollida  
Unes 13.000 persones van gaudir dels espectacles d'una retrobada Festa Major. Diferent, a causa de les 
restriccions sanitàries, va obligar l'organització a disposar aforaments restringits i entrades limitades. 
Malgrat tot, els santboians i les santboianes van donar una bona acollida a la seva festa, especialment les 
activitats familiars i juvenils, moltes de les quals van ser propostes locals. El pregó, a càrrec de dues persones 
treballadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, va ser un emotiu homenatge al col·lectiu sanitari.

Gran Maig de la Gent Gran
Les activitats adreçades a la gent gran 
durant el mes de maig van comptar amb 
una bona participació. El taller de fotografia 
amb mòbil, l'obra de teatre Confinament 
Survivors i els films El padre i Nomadland 
(fotos) van tenir molt bona acollida, així 
com el taller de showcooking. Unes 350 
persones van seguir aquesta programació 
de primavera. 

Premis fotogràfics Afoboi
Afoboi Agrupació Fotogràfica de Sant Boi va 
lliurar al maig els guardons del XIII Concurs 
Estatal de Fotografia i el II Concurs Digital 
Internacional Vila de Sant Boi. Els primers 
premis van ser per Joxe Inacio Kuesta, 
guanyador de 400  euros i pin blau de la 
Federació Internacional d'Art Fotogràfic 
(foto de la dreta) i Toni Barbany Bosch, 
primer classificat en imatges de Sant Boi i 
medalla daurada de la Federació Catalana 
de Fotografia (foto de l'esquerra). 

Codi QR 
de la galeria 
de fotos de 
la Festa Major 
a Flickr.
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Plantació d'arbres
Sant Boi s'ha adherit a la campanya 
amb la plantació d'arbres en punts de la 
ciutat amb la col·laboració de col·lectius 
i entitats locals. "Un arbre per Europa", 
iniciativa en què participa Reciclos, vol 
conscienciar sobre la sostenibilitat a 
l’àmbit local, en especial als jove.

Neteja de residus
Al maig més de 500 alumnes dels instituts 
Rubió i Ors, Rafael Casanova, Llor i 
Pedagògium Cos, juntament amb l'entitat 
Mountain Waste Collections, van fer 
accions de neteja i activitats dins del Let's 
Clean Up Europe, per recordar els residus 
que llancem sense control a la natura.

Biodiversitat i ciència
Amb motiu del Dia Internacional de la 
Diversitat Biològica, el dia 23 de maig 
el parc de la Muntanyeta va acollir 
el 4t Bioblitz Metropolità de ciència 
ciutadana organitzat per l'AMB, per 
documentar i conèixer la importància 
de la biodiversitat metropolitana. 

Cursa Ciclista del Llobregat
El valencià Iker Bonillo va guanyar  
la 40a edició de la tradicional Cursa 
Ciclista del Llobregat Navàs Sant Boi. 
Organitzada pel Club Ciclista Sant Boi, 
hi van participar 192 corredors de la 
categoria júnior.

Cruz de Mayo 
Els dies 8 i 9 de maig es va celebrar 
la Cruz de Mayo al Parc de Marianao, 
amb totes les mesures sanitàries. 
L'esdeveniment, organitzat per 
la Casa de Sevilla, forma part del 
calendari lúdic de la primavera a la 
ciutat. Les escoles de ball, l'espectacle 
Aflamenarte de David Coronel o la 
missa rociera, entre altres actuacions, 
van formar part de la celebració.  

Literatura
El passat 29 de maig l'escriptor 
santboià Kiko Amat va presentar a 
Sant Boi Revancha, la seva darrera 
novel·la. L'acte va estar organitzat 
per la llibreria Isart. Amat 
conserva una estreta vinculació 
amb la ciutat en què va passar la 
seva infantesa i adolescència, una 
època de la seva vida que inspira 
bona part dels seus llibres.

Sant Boi, una ciutat viva

Comerç just
En el marc de la Festa del Comerç 
Just i la Banca Ètica, el passat dia 14 
de maig es va fer la Fira d'Entitats de 
Cooperació i Solidaritat amb el lema 
"Jo trio!". Així mateix,també va tenir 
lloc l'espectacle infantil Llepafils (7 de 
maig) i la lectura conjunta on line del 
manifest, amb motiu de la XXII edició 
del Dia Mundial del Comerç Just.  

Roba inclusiva
Gràcies a l'aliança entre Càritas 
i Alcampo, el Centre Comercial 
Sant Boi compta des del mes de 
maig amb l'espai de roba usada de 
segona mà Moda re-. La iniciativa 
afavoreix la reutilització de roba 
de vestir i promou la inclusió 
sociolaboral. Els beneficis es 
destinen a projectes de Càritas.

Caminada solidària
CCOO del Baix LLobregat i 
l'associació Esperanzah! van 
organitzar la II Caminada pel 
treball digne i l'economia 
solidària el 16 de maig. L'acte vol 
fer visible el Llobregat com a eix 
vertebrador del territori i defensa 
el treball digne i inclusiu i la 
protecció i gaudi de la natura. 

Història i patrimoni
El Centre d'Estudis Santboians La 
Rutlla va presentar el 22 de maig 
els llibres que recullen els temes 
de les jornades de 2019 i 2020 
(història, botànica, fauna, lluites 
socials, feminisme i tecnologia). 
L'acte va comptar amb M. 
Lledó Barreda i Xavier Sánchez, 
membres de l'entitat. Les terceres 
jornades seran a l'octubre.
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El pregó de la 
Festa Major 
ret homenatge 
al personal 
sanitari
Dos professionals del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu van 
protagonitzar el pregó de la 
Festa Major el dia 19 de maig. 
L'Ajuntament va voler dedicar 
aquest acte institucional a retre 
un merescut homenatge al 
personal sanitari de la ciutat, que 
ha viscut i encara viu en primera 
línia molts mesos de lluita contra 
la pandèmia. Elisabet Rovira, 
cap del Servei d'Urgències, i José 

Antonio Cano, 
supervisor 
d'infermeria, 
van ser les 
persones 
encarregades 
de llegir 
el text del 
pregó. "Ha 

estat un any dur per a tothom, 
molt dur. Que ens ha portat al 
límit.", van dir. "Però una cosa 
teníem clara: no ens anàvem a 
rendir i anàvem a donar el millor 
de nosaltres".
Durant la seva intervenció 
van recordar que la feina ha 
cobert no només les necessitats 
estrictament sanitàries, sinó 
també emocionals. "No som 
herois.", van dir. "Hem fet el que 
millor sabem fer, la nostra feina 
de cuidar els altres". I "perquè 
som aquí no en nom propi, sinó 
en representació d'un col·lectiu 
amb un valor, coratge i dedicació 
immensos", van demanar que "es 
valorin més les coses intangibles 
que no pas les materials, per no 
desviar-nos de l’objectiu de  
cuidar la ciutadania, les persones 
ateses i els professionals que en 
tenen cura". 

La vacuna 
arriba ja a 
gairebé la 
meitat de 
la població 
adulta
El procés de vacunació contra la Co-
vid-19 segueix avançant a Sant Boi. El 
nombre de persones vacunades conti-
nua creixent i les vacunes arriben pro-
gressivament a noves franges de po-
blació. Durant el maig s'hi van sumar 
les persones d'entre 50 i 59 anys i des 
de principis de juny ho fan també les 
pertanyents a la franja anterior, entre 
40 i 49 anys.

Segons el portal dadescovid.cat, 
que recull xifres oficials del Depar-
tament de Salut de la Generalitat, al 
llarg del mes de maig el nombre de 
persones vacunades a la ciutat amb 
la primera dosi va passar de 21.200 
a més de 32.700. Aquesta xifra re-
presentava ja el 47,5% de la població 

adulta de Sant Boi, molt a prop de la 
meitat. A 31 de maig, 16.800 perso-
nes havien completat la vacunació i, 
per tant, comptaven amb la màxima 
protecció contra el virus.

Cita prèvia per a vacunació:  
vacunacovidsalut.cat

Tests d'antígens per a joves
Mentrestant, continua la campanya 
del Punt Jove Covid de l'Ajuntament  

'Volem tocar-te els nassos', que ofe-
reix tests d'antígens gratuïts a la po-
blació jove de Sant Boi. Ara s'ha am-
pliat la franja d'edat i poden fer-se 
les proves a Can Massallera, amb cita 
prèvia, les persones sense símpto-
mes d'entre 14 i 30 anys. Més de 100 
joves s'han fet ja un d'aquests tests 
(fins ara, tots amb resultat negatiu).  

Tests d'antígens (joves): 
 bit.ly/testcovidperajoves

Al juny, les persones d'entre 40 i 49 anys també s'han començat a vacunar

Nou servei d'atenció psicològica per telèfon
L'Ajuntament va posar en marxa al 
maig un servei d'atenció psicològica 
obert a tota la població de Sant Boi 
per atendre els efectes emocionals i 
psicològics ocasionats per la pandè-
mia de la Covid-19. 

El personal encarregat d'aquest 
servei atén per telèfon al número 690 
75 60 89 per detectar necessitats i 
proporcionar una resposta profes-
sional especialitzada (els dilluns, de 
9.30 a 13.30 hores, i els dimecres de 
15.30  19.30 hores).

L'Ajuntament segueix treballant 
per la reactivació de Sant Boi i per fer 
front amb diferents eines i mesures a 
les conseqüències socials, econòmi-
ques i emocionals de la crisi sanitària.

Ajudar a 
reparar 
els efectes 
emocionals de 
la pandèmia
és l'objectiu 
d'aquest nou 
servei municipal
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El Banc de Bones Pràctiques dels 
Governs Locals elabora un catàleg 
d'experiències innovadores dels ajun-
taments de Catalunya que poden ser-
vir com a referents per a altres muni-
cipis. Aquest catàleg s'actualitza cada 
any amb noves experiències. 

Aquest cop, s'hi han sumat cinc pro-
jectes de Sant Boi, tots ells vincula-
des amb la lluita contra la pandèmia 
i els seus efectes econòmics, socials i 
emocionals en la ciutadania. 

Oficina Reactivem. Aquesta nova 
oficina ha gestionat 7.000 consultes 
des d'abril de l'any passat. Proporcio-
na a famílies, comerços i petites em-
preses informació i suport per trami-
tar els ajuts i prestacions oferts per 
les diferents administracions contra 
els efectes de la crisi sanitària. 
 
Equip jove de salut. L'Ajuntament 
va contractar joves de la ciutat per 
ajudar a promoure actituds responsa-
bles envers la salut en persones de la 
seva edat: repartint material sanitari, 
informant sobre les mesures de pre-
venció, ajudant a resoldre dubtes...

Suport a escoles i instituts
A començament de curs, un equip de 
10 joves va treballar per donar suport 
als centres educatius per adaptar-se 
a les mesures Covid (gestió de cues 
informació a famílies, senyalització...).

Reutilització d'equips digitals
Mitjançant un projecte europeu s'han 
recuperat 30 equips informàtics en 

5 accions de Sant Boi contra la pandèmia, 
reconegudes com a bones pràctiques

desús per destinar-los a alumnes de 
famílies vulnerables de la ciutat, con-
tribuint a lluitar contra l'escletxa digi-
tal i a reduir les emissions de CO2.

Víctimes de violència masclista
Un servei d'atenció psicològica per te-
lèfon i per Internet ha garantit el suport 
a les víctimes de violències masclistes, 
especialment durant el confinament.

La  Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer incorporen 
cada any nous projectes al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals

L'Ajuntament rep dos reconeixements europeus per un projecte 
de reutilització d'equips informàtics per a alumnes dels instituts
L'Ajuntament ha rebut dos reconeixe-
ments des d'Europa per un projecte 
que ha permès allargar la vida útil de 
30 dispositius electrònics que estaven 
en desús (principalment, ordinadors). 
Un cop recuperats, els equips digitals 
s'han fet arribar a estudiants de se-
cundària de la ciutat amb pocs recur-
sos per ajudar-los a seguir el curs i les 
tasques educatives. 

Aquesta prova pilot d'economia 
circular, que s'ha dut a terme en 
col·laboració amb la xarxa eReuse, 
ha permès lluitar contra l'escletxa 

La Biblioteca  
JRiB s'implica en un 
projecte europeu  
per transformar 
l'espai públic
La Biblioteca Jordi i Rubió i 
Balaguer participa en el projecte 
The Europe Challenge. Mitjançant 
l'intercanvi cultural amb altres 
biblioteques del continent, 
contribuirà a pensar com es pot 
transformar l'espai públic de les 
ciutats tenint en compte reptes 
com la mobilitat, el clima, les 
migracions, les desigualtats, la 
digitalització o l'accés a la sanitat. 
La contribució de la biblioteca 
santboiana i de la seva comunitat 
de persones usuàries estarà 
centrada en  la naturalització 
dels espais urbans per millorar-
hi la salut i la biodiversitat. 
S'organitzaran activitats 
relacionades amb el benestar 
emocional, la salut, la qualitat de 
vida i la construcció de ciutats 
verdes i saludables. The Europe 
Challenge vol enfortir el paper 
de les biblioteques públiques per 
aportar coneixement de cara a la 
resolució de reptes locals.

digital i evitar l'emissió a l'atmosfera 
de gasos d'efecte hivernacle. L'ús de 
la tecnologia DLT de codi obert farà 
possible avaluar l'impacte econòmic 
i socioambiental final generat per la 
reutilització dels ordinadors.

El projecte ha estat un dels guan-
yadors de la iniciativa DLT4EU de la 
Comissió Europea (programa Horizon 
2020). També ha estat reconegut com 
a bona pràctica per la fundació ale-
manya Hans Sauer, dins de la convo-
catòria "Ciutats Circulars: Dissenyant 
comunitats urbanes del futur". El projecte permet lluitar contra la bretxa digital, estalviar despeses i reduir emissions 
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Joves estudiants guanyen 
un projecte pilot tecnològic 
per visibilitzar les dones en 
l'àmbit científic

Joves dels PFI d’Auxiliar 
d’activitats agropecuàries i del 
PFI d’Auxiliar de mecànica del 
PTT L’Olivera han guanyat el 
premi a la superheroïna més 
nanotecnològica i la més original 
participant en el projecte pilot 
Supernano. El projecte és un 
programa educatiu que vol 
incrementar la visibilitat de 
les vocacions científiques i 
l’empoderament de les dones en 
la ciència. Els i les participants 
han creat una superheroïna amb 
propietats nanotecnològiques tot 
resolent els reptes vinculats amb 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). 

Nou servei d'orientació i 
acompanyament educatiu
Sant Boi posa en marxa el Servei 
d’Orientació d’Àmbit Comunitari, 
en el marc d'un conveni amb la 
Generalitat. El servei té l’objectiu 
d’orientar i acompanyar infants, 
joves i famílies per garantir l’èxit 
educatiu i personal, mitjançant 
la construcció de trajectòries 
individualitzades, responent 
als seus interessos i necessitats 
i fent incidència en qui més ho 
necessita. Es vol donar suport a la 
tasca de les famílies, col·laborar 
amb els centres educatius i 
acompanyar en els canvis entre 
etapes educatives. 
El servei s'ubica a l’Olivera i cal 
demanar cita al 93 652 98 40 o a 
orientacio@santboi.cat .

La ciutat 
reconeix el 
talent juvenil 
amb el projecte 
educatiu  
Sant Boi Talent
El 25 de maig es van lliurar els pre-
mis del Sant Boi Talent. El lliura-
ment va tenir lloc a Can Massallera i 
va comptar amb la presència dels 12 
equips finalistes (24 alumnes), com 
també de les persones mentores de 
les empreses que han acompanyat 
l'alumnat al llarg de tot el procés de 
creació. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va 
entregar els premis. La iniciativa diri-
gida per Talent Factory i impulsada per 
l’Ajuntament, ha comptat amb la par-
ticipació de 164 alumnes que van pre-
sentar 82 projectes d'idea de negoci. 

Sant Boi Talent posa en valor 
l’emprenedoria de forma pedagògi-
ca, transformant el coneixement en 
idees de negoci, treballant conceptes 
i habilitats que ajudin a generar en el 
futur persones emprenedores.

Projectes guanyadors
Gina Zarza i Mario Franco, de 
l'Institut Marianao, s'han endut el 
primer premi  amb el projecte "Casa 
l'avi", mentorats per Antonio Valero 
de l'empresa BMW. El seu projecte 
vol resoldre el problema de la sole-
dat que pateix la gent gran. La idea 
consisteix en el fet que avis i àvies 
ofereixin habitacions a bon preu, que 
permetin als i les joves emancipar-se, 

però també, en el seu cas, combatre 
la soledat amb la qual conviuen. 

Els segons premis han anat a 
l'Institut Rubió i Ors pel projecte 
"Equaljobs" i al Col·legi Sant Jo-
sep per "Help Mem ox". Els tercers 
premis han estat per als instituts 
Camps Blancs amb "Live Easily" i Ra-
fael Casanova amb "The New Mask" 
i per a l'Escola Salesians amb "Your 
up date". 

L'equip guanyador farà un viatge per Europa, on visitarà  centres d'emprenedoria 
i seus d'empreses reconegudes.

Mercat de Cooperatives escolars, a la Rambla
La rambla de Rafael Casanova va 
acollir el Mercat de Cooperatives, 
que forma part del projecte Cultura 
Emprenedora a l’Escola de la Dipu-
tació de Barcelona, on han partici-
pat alumnes de les escoles Vicente 
Ferrer, Parellada i Montbaig. Cada 
carpa corresponia a una cooperativa 
que va posar a la venda productes 
elaborats al llarg del curs mitjançant 
aquesta experiència. Un tant per cent 
dels beneficis es donarà a una ONG. 
L'objectiu del projecte és promoure 
l’esperit emprenedor a l’escola, una 
competència clau en el currículum 
educatiu i aportar una metodologia 
innovadora als centres educatius tre-
ballant en un projecte de territori. 
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Beth Lozano, de l'Institut 
Joaquim Rubió i Ors,  
guanya l'Olimpíada 
Filosòfica d'Espanya 
Beth Lozano Cruz, alumna de  
4t d'ESO de l'Institut Joaquim 
Rubió i Ors, ha guanyat 
la VIII Olimpíada 
Filosòfica d'Espanya, 
en la categoria de 
Dilema Moral. El tema 
d'aquesta edició 
de la convocatòria, 
organitzada per la Red 
Española de Filosofía, 
era 'Llibertat o 
seguretat?'. Al març, Beth Lozano 
ja havia guanyat l'Olimpíada 
Filosòfica de Catalunya. A la 
final estatal van participar el 21 
de maig les representants de 
Catalunya, Cantàbria i Astúries. 
L'objectiu d'aquesta iniciativa 
és que l'alumnat de secundària 
s'iniciï en l'exercici de la reflexió 
filosòfica i el pensament lliure.

Judith Corachán guanya el 
Campionat d'Espanya de 
llarga distància
La triatleta santboiana Judith 
Corachán va guanyar a principis 
del mes de juny el Campionat 
d’Espanya de llarga distància. La 
localitat gironina de Platja d'Aro 
va acollir la primera edició del 
Tradeinn International Triathlon 
(3.800 m de natació, 180 km de 
ciclisme i 42 km de cursa a peu). 
Corachán es va situar segona a la 
classificació general de la prova, 
essent la primera espanyola 
a travessar la meta, amb un 
temps global de 9 
hores, 37 minuts i 
55 segons. Corachán 
aconseguia d'aquesta 
manera per segon 
cop la medalla d'or 
al campionat estatal 
d'aquesta modalitat, 
després de la victòria 
aconseguida l'any 
2015 a Eivissa.

Les escoles commemoren el 
Dia de les Persones Refugiades
El Dia Mundial de les Persones Refu-
giades, que se celebra el 20 de juny, 
és una jornada assenyalada al ca-
lendari de la ciutat i també una cita 
important per a moltes escoles del 
municipi sensibilitzades amb el tema. 
Aquest any, per commemorar el dia 
s'ha dut a terme un projecte escolar 
promogut des de l’Ajuntament i  Can 
Castells Centre d’Art. Nien Boots, 
artista holandesa veïna de Sant Boi, 
proposa una reflexió sobre els ponts, 
tot unint aquest projecte escolar amb 
el projecte comunitari Bridges, que 
s’està executant entre joves sant-
boians i santboianes i joves de Munic, 
gràcies a una beca Erasmus+.

Un total de 710  infants de dotze es-
coles han participat en un taller de 
reflexió sobre el dret d'asil amb la Co-
missió Catalana d'Ajuda al Refugiat. 
Aquest taller ha estat la base del tre-
ball plàstic amb què, en uns maons 
de fusta, els infants han reflexionat 
sobre quins elements són essencials 
per generar acollida. 

Totes aquestes aportacions conflui-
ran en una instal·lació artística comu-
nitària que  prendrà forma i ocuparà 
l’espai de la plaça de l'Ajuntament el 
diumenge 20 de juny. El muntatge 
el realitzaran un grup de joves sant-
boians i santboianes participants en 
el projecte Erasmus+.

Sant Boi, Ciutat 
Defensora dels 
Drets Humans
Sant Boi va acollir l'acte de presen-
tació de l'onzena edició del projecte 
Ciutats Defensores dels Drets Hu-
mans. Enguany està dedicat a la de-
fensa de la terra i el medi ambient, 
amb especial atenció a la intersecció 
amb els drets de les persones migra-
des i refugiades, el dret a la pau, els 
drets de les dones i els de les perso-
nes LGTBI. En l'acte de presentació 
van participar quatre persones defen-
sores i representants dels municipis i 
les entitats participants en la inicia-
tiva. 14 activistes pels drets humans 
de diferents països d’arreu del món 
participen en la programació. 

Durant l'any, aquests activistes se-
ran protagonistes en activitats de sen-
sibilització, visibilització i incidència 
política i social, per donar a conèixer 
la tasca que realitzen i conscienciar la 
ciutadania sobre la importància de la 
defensa dels drets humans i el suport 
internacional a les seves lluites.

És un projecte conjunt del Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolupa-
ment i la Comissió Catalana d'Ajuda 
al Refugiat, participen 27 municipis 
catalans i l'Institut de Drets Humans 
de Catalunya, l'Institut Català Inter-
nacional per la Pau, Casa Amèrica, la 
Diputació de Barcelona, el Fòrum de 
Síndics i Defensors Locals, l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalun-
ya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Declaració institucional
Sant Boi i la resta de municipis parti-
cipants s'han compromès mitjançant 
una declaració institucional a mante-
nir i ampliar les polítiques de suport 
als defensors i defensores de drets 
humans a escala local i global, en so-
lidaritat amb el compromís d'aquestes 
persones per promoure i protegir els 
drets humans des de la no-violència, 
i com a rebuig a les amenaces, perse-
cució i assassinats que pateixen.

El projecte se centra enguany en la defensa de la terra i el medi ambient, vinculat 
amb els drets  de les persones migrades i refugiades, les dones i les persones LGTBI.
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Amb l'arribada del temps de la calor Sant Boi es prepara per gaudir, aquest any si, d'activitats i 
propostes lúdiques i culturals a l'aire lliure. El tradicional Viu l'estiu aplegarà ofertes made in Sant 
Boi, emmarcades en el Pla de xoc del sector cultural local. Seguint l'estela de la primavera, la ciutat 
respirarà estiu, amb totes les mesures sanitàries, i ja enfila amb optimisme els mesos tradicional-
ment dedicats a l'oci, la família i les amistats. Preparem-nos perquè ja truquen a la porta.

Una programació 
amb activitats 
pensades per a tota 
la família

Durant els caps de setmana de juliol, 
tots els barris de Sant Boi gaudiran 
de propostes lúdiques pensades per a 
tots els públics: espectacles familiars, 
havaneres i concerts de música local 
organitzats per entitats de la ciutat. 
Aquest any  tornarà la música a la 
fresca, a càrrec de la Unión Extremeña, 
als Jardins de Can Castells. La 
programació Viu l'estiu també acollirà 
les nits Karxofarock, amb concerts i 
activitats familiars programades per 
aquest col·lectiu. I des de juliol fins a 
mijans de setembre, sempre que les 
mesures sanitàries ho facin possible, els 
Jardins de Can Torrents acolliran CanTo, 
amb actuacions de música en directe i 
sessions de DJ a càrrec de Bars'n'Viu. 
Totes les activitats seran gratuïtes amb 
reserva prèvia d'entrada.
A causa de la situació sanitària, enguany 
les festes de barri s'han hagut de 
cancel·lar. 
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Els pobles 
de la 
Mediterrània, 
tema de la 
Festa Romana

Els dies 12 i 13 de juny arribarà una 
nova edició dels tradicionals Ludi Ru-
bricati, la festa romana de Sant Boi. El 
fil conductor serà la vida quotidiana i 
la diversitat dels pobles de la Medi-
terrània. Amb activitats virtuals i pre-
sencials, que disposaran de totes les 
mesures sanitàries, tornarà un esde-
veniment que vol recordar el passat 
romà de la ciutat. 

Uns Ludi per a tota la família
La festa romana està pensada per a 
tots els públics, de manera que pu-
guin gaudir, de manera lúdica i fes-
tiva dels espais virtuals i físics del 
museu de la ciutat. Aquesta vegada, 
les ofertes inclouran vídeos, al web 
museudesantboi.cat, propostes a tra-

vés de l'aplicació kahoot i tallers i 
activitats presencials a Can Torrents 
i Can Barraquer. Les Termes Romanes 
obriran en horari habitual. 

Els tallers programats permetran a 
les persones participants endinsar-se 
en la vida a l'època romana. Podran 
conèixer la importància dels cereals 
i aprendre a elaborar sèmola, com 
encara ho fan els pobles berbers del 
nord d'Àfrica; escriure i llegir en les 

llengües grega, ibera i romana; pen-
tinar-se com en aquella època, tot un 
llenguatge sobretot per a les dones; 
saber com la gent gaudia del teatre; 
conèixer en detall l'emperadriu Aelia 
Gala Placidia (s.V), de qui es diu que 
podria haver visitat Sant Boi, i saber 
com treballava Galè, un dels metges 
més famosos de l'antiguitat.
          Reserva als tallers presencials: 
                                     entrapolis.com 

Enguany es podrà gaudir d'un espectacle de lluita de gladiators i gladiatrices 

Tot a punt per al Festival de 
Cinema Fantàstic de Sant Boi
De l'1 al 4 de juliol tindrà lloc el 1r 
Festival de Cine Fantàstic de Sant Boi 
(Fantboi) als Cinemes Can Castellet. 
El festival neix com una oferta en-
grescadora perquè els santboians i 
les santboianes puguin gaudir d'una 
proposta cinematogràfica de quali-
tat a la ciutat. La secció competitiva 
inclou 10 llargmetratges, dos dels 
quals són documentals. En el pro-
grama també hi ha un apartat retros-
pectiu, una marató de curtmetratges 
i una projecció sorpresa reservada 
per a la cloenda. A més, hi ha dues 
activitats paral·leles: una exposició 
d'artistes locals entorn de la temàti-

ca fantàstica (Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer, del 28 de juny al 31 de ju-
liol) i un concurs de microrelats amb 
l'escriptor Carlos Sisí, com a jurat.

La direcció és a càrrec del santboià 
Hugo Cobo, director de cinema i pro-
ductor de films com Cautivos i Após-
tata. Amb ell impulsen el projecte, el 
també santboià Israel Gordón, con-
ductor del programa El momento In-
útil, a Ràdio Sant Boi; Ylenia Cañadas, 
crítica de cinema i jurat al festival de 
Sitges, entre altres certàmens, i les 
guionistes Ana Vargas i Marta Herre-
ro, també de Sant Boi.

                                      fantboi.com

Un festival artístic amb 
compromís social
Els dies 26 i 27 de juny Sant 
Boi acollirà el És una proposta 
musical i artística organitzada 
per l'Associació Destí Origen, una 
entitat formada per joves de Sant 
Boi amb un compromís social 
i cultural, i presentarà ofertes 
artístiques amb l'objectiu d'obrir 
espais de reflexió compromesos 
amb la cultura i la societat des 
d'una visió local. 
El festival es desenvoluparà als 
jardins de l'Ateneu Santboià i 
la recaptació de les entrades 
venudes anirà destinada a 
projectes solidaris locals. 
                   musicasensefronteres.cat

La Magic Line, en marxa
La 8a Magic Line, la caminada 
solidària de Sant Joan de Déu, es 
prepara per al 13 de juny, amb 
totes les mesures adaptades a 
la situació sanitària. Els equips 
formaran grups bombolla que 
caminaran per recorreguts propis.
Enguany la mobilització 
caminarà sota el lema “Més 
que mai”. La Magic Line va 
néixer amb la voluntat d’ajudar 
i acompanyar a qui més ho 
necessita. La pandèmia ha inspirat 
l'organització d'una convocatòria 
per demostrar que la solidaritat és 
més necessària que mai.
                                       magiclinesjd.org Un detall del cartell del 1r Fantboi. Zombies i 

altres sorpreses no hi faltaran
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Des d’Esquerra Republicana creiem que cal 
planificar la política a mig i llarg termini, de ma-
nera estratègica. I també que és bo articular 
amplis consensos, més enllà de qui governa o 
qui està a l’oposició. Per això, en el seu dia, và-
rem donar suport a l’estratègia de ciutat 2020-
2030, que situava una mirada llarga sobre la 
ciutat, hem estat recolzant les mesures del pla 
de xoc davant l’emergència de la COVID19 o, 
també, vam posar sobre la taula la necessitat 
d’articular un pacte de ciutat per a la recons-
trucció social i econòmica post pandèmia. Un 
pacte que està en construcció i que esperem 
que arribi a bon port amb la implicació de tot-
hom. 

Però això no vol dir que donem xecs en blanc 
a qualsevol actuació, i per això vam votar en 
contra del Pla de Govern. Un pla que arriba 
tard i amb molt poca concreció. Coneixem 
prou el govern d’aquesta ciutat com per dub-
tar de la diferència entre la prèdica i la pràcti-
ca: del dicho al hecho hay un gran trecho, que 
es diu. 

Perquè allà on hi ha bones paraules sobre 
ordenament del territori, nosaltres hi veiem 
plans urbanístics d’expansió de la ciutat. On es 
parla d’identitat local i defensa del patrimoni 
nosaltres hi veiem la deixadesa amb l’Ateneu 
Santboià, per exemple. On es parla d’augmen-
tar el parc públic d’habitatge hi veiem una po-
lítica pràcticament inexistent en aquest àmbit 
durant 40 anys… 

Per això i més vam votar que no i seguirem 
sent una oposició responsable però altament 
exigent. Des de la lleialtat amb la ciutat i la 
gent que ens va fer confiança fa 2 anys.

¿Es posible perdonar a alguien que no se arre-
piente de nada de lo que ha hecho? Esta pregun-
ta, de respuesta sencilla y rápida, será contesta-
da muy probablemente en las próximas semanas 
por parte del Gobierno de España (PSOE-PO-
DEMOS). Y lamentablemente será respondida 
afirmativamente, sin atender a lo que conlleva 
intrínsecamente el perdón: el arrepentimiento. 
Antes de irnos de vacaciones tendremos una 
idea muy aproximada del proceso de indulto a 
los golpistas separatistas del atentado contra la 
democracia en octubre de 2017. Todo apunta a 
que serán perdonados por el Gobierno de Pedro 
Sánchez sin haber pedido perdón por el daño 
causado y desafiando con volver a hacerlo de te-
ner la oportunidad.

La estrategia de alianzas entre distintos parti-
dos no debería incluir renunciar a los principios 
éticos y morales que rigen una sociedad, porque 
el mantenimiento de estos principios refuerza 
la cohesión de sus ciudadanos y consolidan un 
proyecto de convivencia, más allá de ideologías 
que temporalmente influyen en los gobiernos, 
en función de las elecciones. En Sant Boi, Cata-
luña y España hemos de defender proyectos de 
convivencia basados en los principios que he ci-
tado, porque si los cimentamos en intereses de 
poder solo nos aportará división y conflicto. Ya 
sabemos lo que es, porque lo vivimos y tuvimos 
que pelearnos con nuestra familia, amigos y ve-
cinos y los culpables de todo ello volverán a su 
casa como héroes ganadores de su desafío, hen-
chidos de épica y gloria. 

La cuenta atrás para que lo intenten de nuevo 
está a punto de empezar.

N Perdonar para 
ser humillado

C

Marc Aguilà
regidor

N Ciutat jove!

om a grup municipal socialista, creiem que és 
important que, per assegurar que la ciutat tin-
gui el millor futur, s'ha d'apostar en el present 
per les polítiques que garanteixin la plenitud de 
drets de les persones joves i la igualtat d'accés i 
oportunitats. Volem remarcar que les persones 
adolescents i joves hem estat un dels col·lectius 
que més ha patit durant aquesta emergència 
sanitària, ja que les rutines, el contacte social, 
les dinàmiques es van truncar per complet i en-
cara no s'han recuperat del tot. Per altra ban-
da, s'ha posat a tot el jovent en el focus, amb 
discursos on s'estigmatitzava aquest col·lectiu, 
tant diferent entre si com qualsevol altre de 
la societat, generalitzant sobre actituds que 
eren molt minoritàries i que no representen a 
la immensa majoria. Des del govern municipal 
i com a grup municipal volem reivindicar que, 
ara més que mai, s'ha d'apostar des de totes 
les administracions per aquesta franja de la po-
blació, i des de l'Ajuntament entomem aquest 
repte treballant-lo plegats amb l'ecosistema 
d'entitats santboianes que es dediquen a tre-
ballar amb ells i elles, des de l'oci alternatiu, 
el lleure, la vessant socioeducativa... Hem de 
fer una feina integral, posant al centre la salut 
emocional i mental. El moment d'actuar és ara, 
si no ho fem ens passarà factura en un futur. 
Confiem plenament en les capacitats, la volun-
tat, l'actitud de les persones joves de la ciutat, 
i per això invertirem en el seu futur, perquè 
creiem que no hi ha millor aposta ni inversió 
per Sant Boi. Per últim, desitjar sort i encerts al 
jovent santboià que fa les PAU aquest mes, una 
de les decisions que marcaran el vostre futur 
personal i el nostre futur com a ciutat!

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

facebook.com/esquerra.santboi

Miquel Salip
regidor

Lluís Tejedor
regidor

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

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

N Esquerra Republicana 
no dona xecs en blanc
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L'existència del canvi climàtic i la importància 
de combatre-ho és un discurs que, per sort, 
està guanyant l'hegemonia. Avui dia, gairebé 
ningú dubta que tenim un greu problema i cal 
posar-hi remei. Un dels elements importants 
en aquesta lluita és l'energia. Un element 
imprescindible per a la vida de les persones, 
però que amb el model actual també és una 
de les principals amenaces. És per això que el 
concepte de Transició Energètica pren força i 
importància.

Quan parlem de Transició Energètica no 
parlem només de deixar de consumir com-
bustibles fòssils i contaminants. Seria un greu 
error pensar que tota l'energia que consu-
mim és fàcilment substituïble per energia 
provinent de fonts renovables, per tant, cal 
reduir demanda energètica. Per això, el  pro-
cés de Transició Energètica s’ha d’entendre 
com un conjunt d'accions, totes elles neces-
sàries, si volem assolir amb èxit els objectius 
que busquem.

A Sant Boi tenim en marxa diferents projec-
tes que veuran la llum en els pròxims mesos. 
Alguns vinculats amb la implantació de fonts 
d’energia renovables, a diferents punts de 
la ciutat, per generar zones d’autoconsum 
que esdevinguin en el futur comunitats ener-
gètiques, i d’altres que posen el focus en la 
rehabilitació i l’eficiència. Els Ajuntaments 
tenim un paper important en aquesta lluita, 
i malgrat que ens calen molts més recursos 
per poder actuar amb més contundència, ja 
estem jugant aquest rol. Sense una Transició 
Energètica socialment justa i valenta, no hi 
haurà lluita contra el canvi climàtic.

N La transició energètica, 
contra el canvi climàtic

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

Daniel Martínez
regidor

R ecentment hem vist com Caixa Bank i BBVA plan-
tejaven acomiadaments massius. Entre ambdues 
entitats tenen la voluntat d’acomiadar 12.000 tre-
balladores. En el cas del BBVA, justifiquen l’ERO per 
causes econòmiques tot i guanyar més que abans 
de la pandèmia. En el cas de CaixaBank, mentre es 
planteja un agressiu ERO que pot deixar a més de 
8000 famílies a l’atur, el seu president es puja el sou: 
passa de cobrar 500.000 € l’any a 1.650.000 € l’any. 
Triplica un sou milionari i es riu de tots nosaltres. 

Es mofa de tota la ciutadania perquè CaixaBank 
encara deu a l’Estat més de 20.000 milions d’€, fruit 
de la injecció que va fer l’Estat a Bankia l’any 2012, 
perquè amb diners públics estem pagant els salaris 
milionaris de presidents, consellers delegats i tota 
mena de paràsits que xuclen i xuclen recursos pú-
blics mentre donen lliçons de neoliberalisme, i so-
bretot perquè sembla que tinguin immunitat per fer 
tot això i que no passi res.  

D’altra banda, la banca no atura el seu procés de 
tancament d’oficines, amb el perjudici que això su-
posa per a les persones que necessiten atenció a 
l’oficina i que no es desenvolupen adequadament 
en l’entorn digital. Cues llarguíssimes i indignes per 
gestionar els nostres diners, els nostres recursos, 
sense gairebé atenció presencial i cada cop amb 
menys oficines. 

Davant tota aquesta situació és necessari un punt 
d’inflexió. Cal avançar en la creació d’una banca pú-
blica que garanteixi una gestió pública, democràtica 
i guiada per l’interès social, i no per les estratègies 
extractives d’un sector bancari abusiu i miserable.

N Banca abusiva i miserable

Xavier Alejandre
regidor

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

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

    ste era el recargo a las obras civiles que apli-
caba CDC; el asunto esta en tribunales y tal 
vez se aclare . No, mi 3% del título, es sobre la 
reserva de suelo urbanizable que tiene S. Boi 
para su desarrollo. Es tan escaso que da pie a 
debates ciudadanos en redes que buscan expli-
cación -al fenómeno-de que una ciudad de 83 
mil hab. de renta baja y con carencias de carre-
teras, transportes y servicios, con una oferta 
mínima de vivienda: tenga alquileres altos. La 
falta de suelo provoca el alza de la vivienda. S. 
Boi arrastra servidumbres; los manicomios son 
una muralla espacial junto con las 3 centrales 
eléctricas; su Parc Agrari y los 100 mil m2 del 
cuartel en desuso, que bloquea a dos barrios 
.El tiempo pasa y  las “negociaciones” son un 
decir, para no confesar la impotencia del con-
sistorio PSC; que en mayo cumplirá sus 42 años 
de gobierno, sin resolver el tema. S. Boi tiene la 
diputada Guerra, al Sr. Iceta, ministro y secreta-
rio del PSC, y ex.asesor de Serra en Defensa, el 
sr.Illa, ex alcalde y ex.ministro y la Sra. Robles 
jueza en Cataluña por años, ahora en Defensa. 
Gran equipo para lograr la devolución del único 
cuartel comarcal y de los últimos de CAT. Hace 
3 meses , 5  vascos conseguían el último cuartel 
en Donostia ; ahora Palma consigue sus 115 mil 
m2 de cuartel para hacer un ecobarrio. En 1994 
Gavá conseguía su cuartel. 
Todos obedecen a la marcial Sra. Robles. 
“miembra” según la Montero del gabinete más 
izquierdoso y feminista, tras la Guerra Civil. No 
se entiende.

N 3%

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

E
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Oficina de Suficiència Material 
S'ocupa específicament de gestionar els ajuts 
i les prestacions socials que es destinen a les 
famílies de Sant Boi. 
Lloc: Cal Ninyo. Horari: de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 hores, i de dilluns a dijous, de 16 
a 19 hores. Cita prèvia: tel. 93 635 12 20 i 
suficienciamaterial@santboi.cat 
 

Matrícula gratuïta 

Els poliesportius municipals animen la 
ciutadania a fer activitat física, una manera 
saludable de pal·liar els efectes negatius 
de la inactivitat física, psicològica i social 
conseqüència del temps de pandèmia. Els 
poliesportius L'Olivera, Can Massallera i La 
Parellada ofereixen a les persones usuàries 
totes les garanties de seguretat i higiene que 
demana la situació sanitària. Continuen les 
inscripcions amb la matrícula gratuïta.  
Poliesportius municipals: L'Olivera (c/ 
Antonio Machado, 1-3, tel. 93 6545000), Can 
Massallera (c/ Mallorca, 30, tel. 93 6617019) i 
La Parellada (c/ mossèn Pere Tarrés, 35, tel.  
93 654 10 03)

Juny'21

L'ermita, oberta al públic 
Els serveis de l'ermita de Sant Ramon (bar, 
espai de culte i Centre d'Interpretació del 
Paisatge -només visites guiades per a grups de 6 
persones-) estan oberts a la ciutadania amb les 
restriccions que requereix la situació sanitària.   
Horaris fins al 30 de juny: de dimarts a 
divendres, de 9.30 a 12.30 h. Caps de setmana, 
de 9.30 a 18 h. Dia 24 de juny, tancat. Més 
informació: bit.ly/reoberturaermita
 

Explica'ns la teva història  
El Museu de Sant Boi prepara una exposició 
retrospectiva sobre la desapareguda fàbrica 
Dubler i demana testimonis de persones que hi 
van tenir relació o que poden aportar material.  
Testimonis i material:  dubler.textil@gmail.com
 
Nova normativa de velocitat 
Al maig va entrar en vigor la nova normativa 
estatal que limita la velocitat de circulació als 
carrers d'un únic carril per cada sentit a 30 km/h. 
Amb anterioritat a la normativa, Sant Boi ja 
disposava de 'zones 30' o zones 'zones 20'. Amb 
la nova norma, el 95% de les vies del nucli urbà 
són d'aquest tipus i només es pot circular a 50 
km/h en alguns carrers de la zona industrial.

Pagament de tributs metropolitans a l'oficina de Correus. Fruit d'un conveni entre l'AMB i 
Correus, enguany les taxes i tributs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona es poden abonar, presencialment, a les oficines de 
Correus mitjançant un gir postal, Aquesta modalitat s'afegeix al pagament mitjançant la banca digital i al web de l'AMB, amb 
targeta de crèdit o dèbit.
Lloc de pagament: a qualsevol de les 2.393 oficines de Correus de tota Espanya. Cost del servei: 1,95 euros, cost fix del 
gir postal. Per saber-ne més: bit.ly/tramitsAMBCorreus

Ajuda per contractar persones 
desocupades major de 30 anys 
El Programa 30 Plus ajuda empreses a insertar 
persones majors de 30 anys. Ofereix formació 
a mida i subvencions per a contractes de 6 a 9 
mesos. Subvencionat pel SOC. 
Informació i inscripció: ocupaciosantboi.cat. 
 

Continua la programació de cursos 
on line gratuïts adreçats a empreses i 
comerços en el marc de de la campanya 
Reactivem Sant Boi. Aquest mes, 
Instagram i twitter per a negocis (dies 14, 
21 i 28 de juny).  
La iniciativa està organitzada per 
l'Ajuntament, Sant Boi Comerç i Sant Boi 
Empresarial 
Inscripció: bit.ly/formacioempresaicomerç
 

El servei Reempresa ofereix,  
des de fa anys, assessorament tant als 
empresaris i les empresàries que volen 
vendre la seva empresa (per jubilació o 
altres circumstàncies) com a aquelles 
persones emprenedores que estan 
disposades a donar continuïtat a  
aquells negocis.  
L'objectiu del servei és evitar el 
tancament d'empreses que estan 
funcionant i són econòmicament  
viables així com la destrucció  
d'ocupació a la ciutat.  
Tota la informació: bit.ly/reempresasb

Tauler 
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Formació a famílies  
Continua la formació per acompanyar 
emocionalment les famílies amb nens i nenes en 
edat escolar: 8 de juny, Acompanyar qui estimes, 
cuidar de tu; 15 de juny, Primers Auxilis Infantils 
(presencial, amb aforament limitat) i 6 de juliol, 
Educar sense cridar. Propostes per donar resposta 
als reptes del context actual.   
Informació i inscripcions: santboi.cat i 
sbciutateducadora.cat
 

Nova ACTIC i més Apropa't   
L’ACTIC, el certificat acreditatiu de la 
competència digital en tecnologies de la 
informació, presenta algunes novetats. El temari 
de la prova s'adapta a la normativa europea 
Digcomp i se suprimeix el mínim d'edat de 16 
anys per a les persones que s'hi presenten. A 
més, al juny continua la programació gratuïta 
Apropa't en línia amb sessions sobre edició de 
vídeo (dies 8 i 10) i edició d'àudio (dies 15 i 17).  
Informació i inscripció: santboi.cat/apropat

Preinscripció al Centre de Formació d'Adults.  
El 21 de juny s'obre el termini de preinscripció per a anglès, francès, castellà 
per a persones estrangeres, graduat/da en ESO, preparació per accedir a 
cicles formatius i a proves d'accés a la universitat i competències TIC.
Amb cita prèvia: telèfon 93 640 16 78, de 10 a 13 hores
Més Informació: agora.xtec.cat/cfasantboi

 
 
 
Reallotgem.cat 
L'Ajuntament col.labora amb l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya. A través 
d'aquesta iniciativa, l'Agència arrenda 
habitatges privats per poder-hi allotja 
persones en situació d'emergència 
econòmica i social. Les persones 
propietàries d'un habitatge que hi 
estiguin interessades i compleixin 
els requisits requerits a Reallotgem.
cat signaran un contracte d'una 
durada mínima de cinc anys i rebran el 
pagament dels primers 18 mesos i la 
fiança d'un sol cop.   
 
Més informació: Oficina Local de 
l'Habitatge (OLH), olhsantboi@santboi.
cat o tel. 93 635 12 23, de 9.30 a 14 h, 
de dilluns a divendres. Una persona 
mediadora es posarà en contacte amb 
el propietari o propietària per ampliar 
la informació i, si és el cas, visitar 
l'habitatge i establir les condicions. 
 
Habitatges de lloguer  
Fins al dia 16 està oberta la 
convocatòria per adjudicar habitatges 
de lloguer assequible. 4 dels pisos 
s'adrecen a famílies monoparentals i 
monomarentals. Estan situats a l'edifici 
H2 de l'IMPSOL del sector del Saló 
Central. Un cinquè, sal Camí del Llor, 
està del programa d'emancipació juvenil 
Lloguer Jove impulsat l'Ajuntament per 
a persones de 18 a 35 anys. Un cop fet 
el sorteig, es configurarà una llista de 
reserva per a posteriors adjudicacions. 
 
Tràmit: de 8 a 14 h, a la masia de 
Can Julià, o al correu electrònic  
habitatgesocial@coressa.cat.  
Informació: coressa.cat/qui-som/
programes-dhabitatge/ i claussantboi.
cat/empresa/procediments-adjudicacio-
habitatges/.

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de comunicació Òscar Muñoz
Redacció V. Aparicio i M. Sas 
Fotografia Esther Coscojuela, Cristina 
Diestro, Pepa Álvarez, Natascha V. 
Chekannikova, Federación Española de 
Triatlón i baiximagenes.es
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz 
Impressió Grupo Oto Media, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 34.000 exemplars, en paper 
ecològic
Cost mensual d'impressió 4.940 €  
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16  
o santboi.cat/tescoltem
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Reactivem Sant Boi  
Atenció directa a la ciutadania, petites empreses 
i comerços per gestionar ajudes del Pla de xoc 
municipal per a la reactivació social i econòmica 
de Sant Boi i assessorar sobre ajudes d'altres 
administracions derivades de la Covid-19   
Oficina Reactivem: telèfon 93 654 82 22 (dl. 
a dv., de 9 a 14 h, i dl i dt., de 16 a 18 h) i 
reactivem@santboi.cat
 

Suport a l'estudi 
Al juny i al juliol continua el servei Suport a 
l'Estudi: Tu pots!, per a ajudat l'alumnat d'ESO i 
Batxillerat a resoldre dubtes i obtenir materials i 
eines de suport en els seus estudis.   
Inscripció:  forms.gle/EntWmL8fBVsHrv1r8. Per 
contactar: suportestudisboi@gmail.com
 

Estiu Edunauta  
El "passaport" Edunauta continua vigent a l'estiu 
perquè els nens i les nenes puguin segellar els 
aprenentatges de les activitats educatives que 
ofereix el seu entorn. A Sant Boi les destinacions 
passen per l'ermita de Sant Ramon i Can Castells 
Centre d'Art, entre altres ofertes.  
Informació: bit.ly/passaportedunauta
 

Preinscripció Escola Blai Net  
Fins al dia 11 de juny es poden presentar les 
sol·licituds. S'ofereixen 145 places.   
Tel.: 93 630 68 86. Tràmit: bit.ly/emmblainetsb
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que l’espai públic sigui un espai pròxim, càlid i 
habitable.” 

Has treballat gairebé sempre amb i per a joves. 
Per què vas escollir aquest tipus de feina? 
“A mi m’agrada molt, vinc de l’educació social i és 
la meva manera de viure. Ho tinc molt clar i sento 
de cor el servei cap als altres i la comunitat, i quina 
millor manera que treballar per a la teva ciutat. És 
molt important el treball amb aquest col·lectiu, que 
no només són el futur de la ciutat, són el present. 
D’aquí a uns anys seran al capdavant de la nostra 
ciutat, fent des de la capacitat i la força col·lectiva, 
donant resposta a les necessitats i reptes socials.”

Quin punt de vista es té de les persones joves?
"M’agradaria desconstruir la imatge segons la qual 
no fan res, em genera reticència l’estigmatització i 
criminalització juvenil. Abans de la pandèmia, els i 
les joves ja estàvem reivindicant la lluita feminista, 
posar la vida al centre, dèiem que no hi ha planeta 
B..., estàvem als carrers. S’ha demostrat, en les 
crisis, la importància del poder juvenil, sempre ha 
estat capaç de construir alternatives en un context 
advers. A Sant Boi, els meus companys i jo et podem 
assegurar que els joves fan coses, són actius, i que 
s’estimen la seva ciutat."

Has participat en els treballs per fer un pla de xoc 
municipal adreçat a la població juvenil. A quines 
conclusions heu arribat?
“És molt important per a la nostra existència 
com a projecte. Entre tots els companys i les 
companyes estem construint les respostes a 
les necessitats que presenta la nostra ciutat 
en matèria d’adolescents i joves. Per a mi, és 
important que en el pla de xoc es prevegi el fet 
de sortir als carrers per estar més a prop dels 
i les joves, i veure què podem construir junts, i 

Com viuen els i les joves la situació actual?  Quines 
necessitats tenen?
“Ens estem movent en un escenari d’incertesa, les 
persones joves han hagut de prendre decisions 
importants i transcendentals per a les seves vides. 
Molts viuen una sensació i percepció d'incertesa 
en relació amb el seu futur. Alguns estudis també 
indiquen que la pandèmia els ha afectat la salut 
mental. Això ens preocupa i els volem ajudar.”

I abans de la pandèmia?
“Això abans ja passava, ja hi havia reptes identificats: 
desigualtat educativa, dificultats d'accés al mercat 
laboral, d’accés al lloguer... però la crisi sanitària ho 
ha agreujat. Hem de mantenir una mirada positiva 
tot i les adversitats. Cal buscar com ho podem fer 
juntes per tirar endavant.”

Quina feina fa l’Equip d’integradors juvenils? 
Com actueu davant aquestes situacions?
“L’equip està format per sis integradors i 
integradores socials que treballen recollint 
interessos i motivacions dels i les joves al carrer, 
i acompanyant aquestes motivacions i interessos 
per convertir-los en accions. També informen 
dels serveis que ofereix Joventut. L’equip ja fa uns 
mesos que fa feina, i penso que és molt important 
en el marc d'aquesta pandèmia. Ara per exemple 
estem dissenyant, tenint en compte la veu dels 
joves amb què parlem, una proposta d’activitats 
d’estiu, perquè sigui enriquida amb sentit i 
sobretot tenint en compte la seva veu.”

N “Acompanyem els 
interessos i motivacions 
juvenils perquè es 
converteixin en accions”

N “Volem que l'espai 
públic sigui pròxim, 
càlid i habitable per a 
les persones joves”

FÁTIMA CEVALLOS és educadora social. S'encarrega de coordinar l'Equip d'integradors 
i integradores juvenils de l'Ajuntament. Treballa als carrers i places de la ciutat per conèixer de 
primera mà les necessitats, les motivacions i les inquietuds reals de les persones joves. Ha participat 
en l'elaboració d'un pla de xoc per fer front als efectes de la pandèmia en aquest sector de població. 

“A Sant Boi 
els i les joves 
fan coses i 
s'estimen la 
seva ciutat”




