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Reforç dels equips i la maquinària de neteja
Durant les darrers setmanes, s’han reforçat els equips municpals de neteja de 
l’espai públic. La incorporació de 7 persones ha completat una plantilla formada per 
un total de 85 treballadors i treballadores (incloses 23 persones contractades per 
mitjà de plans d’ocupació). També s’ha posat en funcionament nova maquinària; 
concretament, una cuba, dues barredores, dos vehicles elèctrics, noves furgonetes 
de gas i una decapadora-fregadora. Aquesta darrera màquina fa servir aigua calenta a 
pressió per eliminar taques del terra. S’usa, per exemple, per a les taques que deixen 
a terra els xiclets. 

Des de mitjans d’abril s’intensificaran les 
tasques de neteja que es fan als parterres 
i les zones enjardinades. Després d’haver 
analitzat les necessitats existents en rela-
ció amb aquesta qüestió, s’ha previst enca-
rregar neteges intensives periòdiques als 
llocs on s’acumula més brutícia. En aquests 
punts, es duran a terme de manera regular 
neteges un o dos cops per setmana, segons 
els casos. 

La recent incorporació de nou personal 
mitjançant un pla d’ocupació ja ha servit, 
d’altra banda, per poder fer actuacions de 
neteja a fons de carrers (sense vehicles 
aparcats) i reforçar les tasques de neteja 
de voreres, grafiti i adhesius enganxats al 
mobiliari urbà. 

Neteja 
intensiva de 
parterres

Dues operàries fan tasques de neteja al carrer de Girona

Conscienciació 
per una tinença 
responsable 
dels animals de 
companyia
El mes de març es van reactivar les 
accions per promoure conductes 
responsables en relació amb la tinença 
d’animals de companyia. 
A peu de carrer, un equip d’agents 
ambientals s’encarrega des d’aleshores 
de ‘premiar’ els comportaments  
exemplars i informa, per contra, sobre 
les sancions que comporten les  
accions incorrectes. 
L’incentiu per a les bones pràctiques 
detectades són unes butlletes que 
donen dret a participar en un sorteig.  
En aquest sorteig s’atorgaran cada  
mes 30 premis de 2 entrades al  
Cine Can Castellet.
Amb el títol de ‘Jo soc responsable. 
Premi o Multa: tu tries!’, la iniciativa 
comporta aquest cop la presència al 
carrer, en horari de tarda (de 16 a 19 
hores), de punts itinerants d’informació 
a diferents indrets de la ciutat, com les 
seus de les entitats als barris o els llocs 
on es concentren més queixes per la 
presència d’excrements de gossos. En 
aquests punts es distribuiran, per als 
animals que estiguin censats, mocadors 
i bosses biodegradables per recollir-ne 
els excrements. Una trentena d’entitats 
locals col·laboraran amb la campanya.
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Més de 300 persones van participar el diu-
menge dia 24 de març en l’activitat ‘La pri-
mavera arriba a Sant Ramon’. Aquesta tro-
bada popular, celebrada al voltant del Dia 
Internacional dels Boscos, va servir per re-
memorar la repoblació d’arbres realitzada 
l’any 2007 en una zona de la muntanya de 
Sant Boi que havia resultat molt afectada 
en el seu dia pels incendis. 

Les persones que es van sumar a ‘La pri-
mavera arriba a Sant Ramon’ van poder 
comprovar com han crescut els arbres des 
d’aleshores i van participar en una nova 
plantada que tenia com a objectiu aconse-
guir una densitat de vegetació més unifor-
me a tota aquesta àrea del bosc. 

Plantació de 500 arbres
Al llarg de la jornada es van plantar prop 
de 500 exemplars, principalment pins. 
A més,  unes 300 persones van apadri-
nar arbres i, per tant, es van fer respon-
sables de tenir-ne cura a partir d’ara i de 
vigilar-ne el procés de creixement. A la 
plantada popular van participar persones 

i col·lectius que ja van estar presents en 
la repoblació de 2007 i, també, moltes fa-
mílies amb infants que han nascut al llarg 
del darrer any. L’Ajuntament va convidar 

La ciutadania s’implica en la cura 
de la natura i l’espai públic

Durant l’activitat 
‘La primavera 
arriba a Sant 
Ramon’ es van 
plantar gairebé  
500 arbres per 
seguir cuidant  
el bosc i ajudar  
que creixi  
saludable i segur

especialment aquestes famílies per sim-
bolitzar la vocació de futur de les accions 
que s’organitzen per fomentar el contacte 
responsable amb la natura i amb l’espai 
públic de Sant Boi. També hi van ser pre-
sents un total de 15 entitats i escoles sig-
nants del Contracte de Ciutat.

El Contracte de ciutat
El mes de maig de 2018, més d’un centenar 
d’entitats i escoles de Sant Boi van signar 
amb l’Ajuntament un compromís col·lectiu 
amb la cura i l’ús responsable de l’espai 
públic. Per ajudar-les a fer-lo realitat i a 
formar part d’un banc de bones pràctiques 
locals, se’ls està oferint assessorament i 
materials de suport. A més, s’organitzen ac-
tivitats públiques com la del 24 de març a 
la muntanya de Sant Ramon per ajudar a 
visibilitzar aquest gran objectiu de ciutat.

Una altra acció que l’Ajuntament duu a 
terme per fomentar la corresponsabilitat és 
una campanya de bones pràctiques ciutada-
nes en relació amb la tinença d’animals de 
companyia (vegeu la pàgina 2). 

Més endavant, les jornades Let’s Clean 
up Europe -de conscienciació sobre 
l’impacte de l’abocament incontrolat de 
residus- i la Trobada Animals & Cia dona-
ran continuïtat a aquestes accions pensa-
des per fomentar la cura i l’ús responsable 
de l’espai públic n

Gestió forestal sostenible
Des dels incendis de 2005 i 2006, s’ha 
prioritzat la prevenció del foc amb 
tècniques de gestió forestal sostenible.

-Plantació d’espècies de baixa 
combustibilitat (alzines i roures) en 
finques municipals

-Desbrossament de camins i itineraris 
naturalístics

-Manteniment periòdic de franges de 
protecció contra incendis 

-Introducció de la silvopastura amb 
ovelles i rucs per mantenir net el 
sotabosc

-Conreu de finques per evitar-ne 
l’abandonament
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Proyecto de Prescripción Social 
para reducir la medicalización
Un proyecto piloto ensayará en Sant Boi la 
fórmula de la Prescripción Social (PrS), es 
decir, la recomendación de activos comuni-
tarios de salud para reducir la medicaliza-
ción. La alcaldesa, Lluïsa Moret, presentó 
la iniciativa el día 29 de marzo en un acto 
público celebrado en La Gralla.

La Prescripción Social se propone redu-
cir la prescripción de medicamentos en la 
atención primaria en los casos en que es-
tos sean innecesarios y puedan sustituirse 
(o complementarse) por ‘activos de salud’. 
Estos ‘activos de salud’ son recursos co-
munitarios no clínicos que pueden ayudar 
a mejorar la salud y el bienestar físico, 
emocional o mental de las personas (por 
ejemplo, actividades físicas, encuentros 
grupales, manualidades, baile o asistencia 
a charlas y tertulias).

Impulsado por el Ayuntamiento, el pro-
yecto Prescripción Social desarrollará 
su prueba piloto en los barrios de Camps 
Blancs y Casablanca y se extenderá más 
adelante a  otras zonas de la ciudad. 

La prueba piloto contará con la implica-
ción activa del CAP Camps Blancs -que es 

Apoyo socioeducativo para jóvenes 
y adolescentes en el espacio público
Un equipo de dinamizadores juveniles for-
mado por cinco personas trabaja desde 
marzo a pie de calle para mantener un con-
tacto directo con jóvenes y adolescentes 
de la ciudad y acompañarlos en un proce-
so de crecimiento personal y mejora de las 
capacidades y oportunidades de futuro. El 
proyecto ‘Fes-te de carrer’, financiado en un 
50% mediante una subvención europea de 
los fondos FEDER, pretende dar respuesta 
desde la proximidad a las inquietudes y ne-
cesidades de la población juvenil y adoles-
cente de la ciudad.

Los aspectos que se quieren reforzar con 
este proyecto comunitario y socioeducati-
vo tienen que ver con la capacidad de las 
persones jóvenes para tomar decisiones, 

gestionar las emociones, orientar sus pro-
yectos personales hacia la vida adulta, ge-
nerar oportunidades laborales y educativas, 
conocer mejor el entorno u organizar de for-
ma productiva el  tiempo personal y de ocio.

Conocimiento de la realidad
La tarea del nuevo equipo de agentes de 
dinamización juvenil (contratados por un 
período de dos años) permitirá conocer más 
en profundidad la realidad de las personas 
jóvenes y adolescentes de Sant Boi y res-
ponder mejor a sus necesidades e inquietu-
des, ya sea poniéndolas en contacto con los 
servicios especializados para jóvenes exis-
tentes, ya sea mediante nuevas iniciativas 
que surjan a partir de este contacto.

el centro de atención primaria de referencia 
para estos dos barrios-, y la participación 
de la Agència de Salut Pública de Catalun-
ya, así como varias entidades y recursos 
que se transformarán en agentes de salud 
mediante las actividades que ya organizan 
o que puedan organizar en el futuro.

Mapa de activos
El primer paso de la prueba piloto consiste 
en la elaboración coordinada un Mapa 
de activos para recoger (y reforzar) las 
actividades y los recursos saludables 
existentes en el territorio y disponibles 
como herramientas útiles para la 
Prescripción Social.

Entre los principales objetivos de esta 
iniciativa se hallan prevenir el aislamiento 
social y la soledad, especialmente entre las 
personas mayores, y combatir el sedenta-
rismo o la ansiedad en diferentes etapas de 
la vida de las personas. 

También se considera un buen instrumen-
to para prevenir afecciones y enfermedades 
como la diabetes, la hipertensión o niveles 
elevados de colesterol n

La prueba piloto 
del proyecto, que 
se presentó en La 

Gralla, se llevará a 
cabo en Casablanca 

y Camps Blancs
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N La festa de la carxofa 
ha esdevingut un 
referent per a la ciutat, la 
comarca i el país

NLa fiesta de la alcachofa 
se ha convertido en un 
referente para la ciudad, 
la comarca y el país

La Carxofada, orgull de Sant Boi
La Carxofada, orgullo de Sant Boi

El domingo 31 de marzo celebramos una nueva edi-
ción de la Carxofada. Fue ya la número 20 y, como 
no podía ser de otro modo, volvimos a vivir una 
jornada magnífica alrededor del producto más em-
blemático y preciado de nuestro Parc Agrari. Una 
jornada caracterizada por la presencia de muchísi-
mas personas, comida de calidad, producto km.0 e 
interesantes actividades.

La Carxofada fue la expresión del buen momen-
to que vive nuestra ciudad y, más en concreto, de 
la buena forma en que se encuentran tanto la pro-
ducción agraria de proximidad como el sector de la 
gastronomía y la restauración en Sant Boi.

A lo largo del tiempo, la fiesta de la alcachofa se ha 
enraizado sin duda en la vida cotidiana de los sant-
boianos y las santboianas, pero també se ha conver-
tido en un referente de comarca e incluso de país. En 
esta última edición, el 45% de las personas asistentes 
nos visitaron, de hecho, desde otros municipios.

Siempre en constante evolución, en este 20º ani-
versario, juntamente con un magnífico menú, la Car-
xofada presentó dos productos muy originales y ple-
namente santboianos para los cuales deseo un largo 
recorrido: un paté y una cerveza artesana que incor-
poran como ingrediente las alcachofas de Sant Boi.

Desde aquí quiero dar las gracias a todas las perso-
nas y entidades que hacen posible nuestra Carxofa-
da, en especial a la asociación Sant Boi Degusta y a la 
Cooperativa Agraria Santboiana, a quien aprovecho 
para felicitar con motivo de su 110º aniversario.

La Carxofada es, sin duda, un gran orgullo para 
Sant Boi y se ha convertido ya en una de las señas 
de identidad de nuestra ciudad, que ya respira un 
aire distinto.

E  l diumenge 31 de març vam celebrar una nova 
edició de la Carxofada. Va ser ja la número 20 i, com 
no podia ser d’una altra manera, vam tornar a viure 
una jornada magnífica al voltant del producte més 
emblemàtic i preuat del nostre Parc Agrari. Una 
jornada caracteritzada per la presència de moltíssi-
mes persones, menjar de qualitat, producte km.0 i 
activitats de gran interès.

La Carxofada va ser l’expressió del bon moment 
que viu la nostra ciutat i, més en concret, de la bona 
forma en què es troben tant la producció agrària 
de proximitat com el sector de la gastronomia i la 
restauració a Sant Boi. 

Al llarg del temps, la festa de la carxofa ha arrelat 
sens dubte en la vida quotidiana dels santboians i 
les santboianes, però també ha esdevingut un re-
ferent de comarca i fins i tot de país. En aquesta 
darrera edició, el 45% de les persones assistents ens 
van visitar, de fet, des d’altres municipis.

Sempre en constant evolució, en aquest 20è ani-
versari, juntament amb un menú magnífic, la Car-
xofada va presentar dos productes molt originals i 
plenament santboians per als quals desitjo un llarg 
recorregut: un paté i una cervesa artesana que in-
corporen com a ingredient les carxofes de Sant Boi.

Des d’aquí vull donar les gràcies a totes les perso-
nes i entitats que fan possible la nostra Carxofada, 
en especial l’associació Sant Boi Degusta i la Coope-
rativa Agrària Santboiana, a qui aprofito per felici-
tar amb motiu del seu 110è aniversari. 

La Carxofada és, sens dubte, un gran orgull per 
a Sant Boi i ha esdevingut ja una de les senyes 
d’identitat de la nostra ciutat, que ja respira un 
altre aire!
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Sant Boi aboga por nuevos 
liderazgos empresariales
El martes 19 de marzo tuvo lugar la 17ª 
edición del Fórum empresarial de Sant Boi. 
En esta ocasión, la ponente fue la especia-
lista en marketing y ética empresarial Txell 
Costa, que defendió los valores éticos de la 
cultura empresarial en la ponencia titula-
da ‘Liderazgos éticos, liderazgos con alma’. 
Un centenar de representantes del tejido 
empresarial de la ciudad asistieron al en-
cuentro.

Durante su intervención, Txell Costa 
mencionó el hecho de que “el contexto 
empresarial ha cambiado mucho, una reali-
dad que exige más flexibilidad y liderazgos 
creativos y más generosos”. Las empresas 
que incorporan estos nuevos liderazgos son 
“más profesionalizadas y valoran a las per-
sonas que toman decisiones motivadoras 
en el trabajo en equipo”.

La ponente también añadió que “en el 
liderazgo horizontal, todos y todas somos 
conscientes de nuestra influencia y respon-
sabilidad”. En este sentido “el liderazgo de 

Jornada sobre infraestructuras
Sant Boi acogió, el día 12 de marzo, un 
acto organizado por la Fundació Cercle 
d’Infraestructures y BCN Content Factory 
con la colaboración de la revista Llobregat, 
la Diputación de Barcelona y el Foro Fem-
Llobregat de la patronal Aeball.

La jornada fue inaugurada por la alcal-
desa, Lluïsa Moret, y contó con la presen-
cia del presidente de la Fundació Cercle 
d’Infraestructures, Pere Macias; el presi-
dente de Centrals i Infrastructures per a la 
Mobilitat i les Activitats Logístiques (CI-
MALSA), Enric Ticó; y el teniente de alcaldía 
de Territori i Desenvolupament econòmic, 
José Ángel Carcelén.

Las personas participantes en el acto de-
batieron sobre la relación entre logística 
e infraestructuras y pusieron de relieve el 
papel de Barcelona en esta materia. Así, la 
alcaldesa, Lluïsa Moret, dijo que la logística 
es un sector estratégico de la ciudad “que 
tendrá que hacer frente a importantes re-

tos”. Moret defendió también que “la polí-
tica de empleo debe estar preparada para 
atender los cambios laborales que se pre-
vén”. De este modo, los nuevos sistemas 
formativos deben adaptarse a las nuevas 
oportunidades del mercado, siempre consi-
derando que la logística es sobre todo un 
servicio a las necesidades de la ciudadanía.

Enric Ticó y Pere Macias coincidieron en 
que el suelo se debe proteger y en el carác-
ter “finito” de lo que se pone a disposición 
de la logística.

Reclamación de un Pacto de Estado
El teniente de alcaldía José Ángel Carcelén re-
clamó “una gestión urbanística más ágil para 
transformar los polígonos hacia las nuevas 
necesidades de la economía”. Carcelén ma-
nifestó la necesidad de un pacto de Estado 
sobre infraestructuras y evitar “el uso parti-
dista de un elemento que es esencial para el 
desarrollo social y económico del territorio”.

hoy indica el camino a seguir, sabe delegar, 
moviliza los equipos y trabaja para una vi-
sión colectiva de los proyectos”.

Intercambio de iniciativas
En la presentación del acto, la alcaldesa, 
Lluïsa Moret, recordó que “el Fórum empre-
sarial es un espacio consolidado y de inter-
cambio de iniciativas entre el tejido empre-
sarial de Sant Boi”. También dijo que “Sant 
Boi tiene una estrategia de ciudad compar-
tida que nos posiciona en el entorno metro-
politano en los ámbitos de la logística, los 
concesionarios de automóviles y el sector 
sociosanitario. En estos encuentros han sa-
lido muchas ideas y colaboraciones que le 
hacen ser un espacio útil y necesario”.

El Fórum empresarial es un punto de en-
cuentro periódico del Ayuntamiento con el 
tejido empresarial de la ciudad para mante-
ner abierto un marco de relaciones mutuas 
y de fomento de la economía. Esta edición 
se hizo en el Hotel Frontair Congress n

La alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret. junto a la ponente del 17º Fórum  
empresarial, Txell Costa
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13 personas de Sant Boi que estaban en paro 
se han incorporado a trabajar temporalmen-
te en el Ayuntamiento durante la primera 
quincena de marzo. Sus contratos se han 
formalizado en el marco de dos iniciativas 
ocupacionales: el programa Treball als Ba-
rris (subvencionado por el Servei d’Ocupació 
de Catalunya) y el Programa complementa-
rio de fomento del empleo local (subvencio-
nado por la Diputación de Barcelona).

El programa Treball als Barris incluye un 
plan de empleo que se ha puesto en mar-
cha en marzo. 6 personas, contratadas para 
un período de seis meses, han reforzado las 
tareas de intervención inmediata para la 
mejora del espacio público en los barrios. 
7 personas más se incorporaron el día 1 de 
marzo para hacer (durante 12 o 22 meses, 
según el caso) trabajos de carácter técnico 
en diferentes departamentos municipales, 

gracias al Programa complementario de fo-
mento del empleo local.

Programa Enfeina’t
Por otra parte, 11 personas de Sant Boi co-
menzaron a trabajar a mediados de febrero 
para reforzar las tareas de la limpieza viaria 
en los barrios de la ciudad. Estas personas, 
contratadas mediante el programa Enfeina’t 
(seis mujeres y cinco hombres), harán duran-
te un año tareas de mantenimiento del espa-
cio público: limpiar aceras y alcorques, vaciar 
papeleras, repasar el estado de las áreas de 
contenedores o reforzar la limpieza en las 
plazas. Se trata de un plan de empleo para 
personas en paro de larga duración subven-
cionado con 308.000 € por el Servicio de 
Ocupación de Cataluña (SOC) y el Servicio 
Público de Empleo Estatal del Ministerio de 
Empleo, Migraciones y Seguridad Social. n

En las fotografías, 
dos de los grupos 
de personas 
de Sant Boi 
contratadas 
recientemente por 
el Ayuntamiento 
mediante planes  
de empleo

Incorporaciones a los planes de empleo

Sant Boi Talent: 
16 equipos llegan 
a la fase final  
del programa
El programa de emprendimiento en 
las aulas Sant Boi Talent, impulsado 
por el Consistorio y dirigido por Talent 
Factory, está en la etapa final. Los 
equipos finalistas han participado 
en la fase de mentoring, donde han 
dado forma a sus ideas en un plan de 
empresa real con la ayuda de mentores, 
empresarios y emprendedores locales. 
Entre los proyectos presentados en esta 
edición, un total de 58, se escogieron las 
16 ideas más 
innovadoras, 
entre las que 
se encuentran 
desde 
chips para 
geolocalizar 
el equipaje, 
pegatinas 
para saber si 
una fruta está 
madura o una 
App móvil que 
crea rutas dentro del supermercado 
para ahorrar tiempo al hacer la compra.

La iniciativa cuenta con el apoyo de 
empresas como Laboratoris Ordesa, 
Naeko Logistics, Panet, Sintagmia, 
Lotrans, BabyStarKids, AV Intram, 
Promaut, BigMat Garro, AvantGrup, 
Turiauto, BMW Barcelona Premium, 
Carhaus, Actemium, Saavedra y 
Promerca i está patrocinado por Aigües 
de Barcelona y la Fundación la Caixa.

La gala final será el próximo 29 de 
abril en Can Massallera. El equipo 
ganador  conseguirá un viaje de 
cinco días a Silicon Valley, con un 
programa de visitas a las empresas 
más representativas de sectores 
innovadores. Se entregará un segundo 
premio a dos proyectos (un tour 
emprendedor por Bruselas para visitar 
aceleradoras y empresas reconocidas) y 
un tercer premio para cuatro proyectos 
(visitas a este sector en Barcelona).

9 iniciativas 
de empleo
650 personas 
con dificultades 
para incorporarse 
al laboral 
participarán 
los próximos 
meses en nueve 
iniciativas (planes 
de empleo y 
dispositivos de 
orientación e 
inserción laboral) 
subvencionadas 
por varias 
administraciones.
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Conveni per a dos punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el vi-
cepresident de Transport i Mobili-
tat de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), Antoni Poveda, van 
signar el 26 de març un conveni de 
col·laboració per instal·lar a Sant Boi 
en un futur pròxim dos punts de recà-
rrega per a vehicles elèctrics. L’AMB 
es compromet a instal·lar i gestionar 
pròximament a la ciutat un punt de 
recàrrega ràpida i un punt de recà-
rrega semi ràpida, cadascú d’ells amb 
dues places d’estacionament.

Les possibles ubicacions són la 
zona blava del carrer de Josep Torras i 
Bages i la ronda de Sant Ramon (can-
tonada amb la carretera de la Santa 

Creu de Calafell), dos indrets ben 
connectats amb les infraestructures 
viàries de l’entorn. Les ubicacions 
s’hauran de confirmar, però, un cop 
es disposi del projecte. 

Els dos nous punts formaran part 
del Servei d’Electrolineres de l’AMB 
i funcionaran amb l’aplicació mòbil 
AMB Electrolineres.

Reduir emissions
El conveni s’inscriu en les accions 
previstes per fomentar la implanta-
ció de vehicles elèctrics, avançar cap 
a una mobilitat més sostenible i de 
baixes emissions i garantir una millor 
qualitat de l’aire.

El ‘Metro del 
Delta’ formarà 
part del Pla de 
Rodalies
L’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Mo-
ret, i les alcaldesses i els alcaldes 
de Castelldefels, Cornellà, Gavà i 
Viladecans. es van reunir el 22 de 
març, a l’estació de Sants, amb el 
subdirector general de Planificació 
Ferroviària del Ministeri de Foment, 
Jorge Ballesteros, i alts directius de 
la companyia ADIF. 

El tema més important tractat a la 
reunió va ser la petició de recuperar el 
projecte del ‘Metro del Delta’, la línia 
ferroviària soterrada que ha de con-
nectar les trames urbanes dels cinc 
municipis. Els responsables del govern 
central i d’ADIF van confirmar que la 
nova línia formarà part del Pla Integral 
de Serveis de Rodalies de Catalunya. 

Segons l’Administració central, la 
nova infraestructura, que serà una 
prolongació de la línia R3 de Renfe, no 
només donarà servei al delta del Llo-

bregat, sinó que significarà la creació 
d’un nou corredor ferroviari d’entrada 
a Barcelona. 

És, per tant, estratègica per al des-
envolupament de la futura xarxa de 
rodalia, i presenta el gran avantatge 
de la intermodalitat amb la línia R2 i 
Ferrocarrils de la Generalitat.

Lluïsa Moret ha afirmat que “aquest 
és un projecte complex i costós, però 
del tot necessari no només per cobrir 
les necessitats dels nostres munici-
pis, sinó també per millorar la mobili-
tat del país obrint noves vies i noves 
possibilitats de connexió amb la ciu-
tat de Barcelona” n

E-Bicibox: 
nou servei 
públic de bicis 
elèctriques 
El servei públic de bicicletes 
elèctriques conegut com 
a e-Bicibox ja ha entrat en 
funcionament a Sant Boi. A 
la ciutat hi ha dos mòduls 
d’estacionament exclusius -iguals 
que els que es fan servir per a 
l’abonament Bicibox-, situats a 
l’aparcament de l’estació de FGC i 
a la ronda de Sant Ramon (a prop 
de la C-245). La capacitat és de 14 
vehicles cadascun.

L’objectiu de l’abonament 
és promoure l’ús quotidià de 
la bicicleta com un mode de 
transport sostenible, per a 
qualsevol mena de desplaçament i 

per a qualsevol 
persona. Per 
aquest motiu, 
s’ofereixen 
bicicletes 
elèctriques.

El servei, 
impulsat 
per l’Àrea 
Metropolitana 
de Barcelona, 
s’estén per 11 
municipis (es 

pot agafar la bicicleta a qualsevol 
d’ells i tornar-la en qualsevol altre 
durant el mateix dia).

L’abonament dona dret a una 
bicicleta elèctrica compartida 
durant un dia com a màxim i a 
ocupar una plaça d’estacionament 
als mòduls e-Bicibox. L’accés al 
servei comporta el pagament 
d’una quota anual de 30 euros 
i una tarifa segons franges 
temporals d’ús. Els primers 30 
minuts són gratuïts i, després, 
cada mitja hora costa 50 cèntims 
(fins a un màxim de 50 hores). Per 
fer ús del servei cal registrar-se a 
la web bicibox.cat.

Raquel Sánchez (Gavà), Antoni Balmón (Cornellà), María Miranda (Castelldefels), 
Carles Ruiz (Viladecans) i Lluïsa Moret (Sant Boi)
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Carta de despedida
El vecino de Sant Boi Joan Almagro 
falleció el día 2 de marzo a causa de 
un accidente de tráfico. Su esposa ha 
remitido a Viure Sant Boi un escrito de 
despedida y agradecimiento, en nombre 
suyo y de su hijo, que extractamos a 
continuación.

“He tenido que despedir a mi compañero 
de vida, y en estos momentos tan duros 
han sido muchísimas las muestras de 
cariño recibidas por nuestra familia.”
“Gracias, Carlos Alfaro y Pepe Arenas, 
por hacer todo lo que estaba en vuestras 
manos para ayudarme con los trámites.”
“A mis primas Ana Mari y Gemma, Carmen, 
Miriam e Inma (de l’Ametlla), Ana, Amelia, 
Acacia, Esther, Inma y Constan, no sé 
cómo corresponderos por la asistencia 
que me habéis brindado.” 
“Gracias al rector Antonio Fernández 
García, que permitió una ceremonia lo 
más personalizada posible.”
“Lluïsa Moret, que compartiste pandilla 
de juventud con Juan. Sé que desde el día 
del accidente has estado dando tu apoyo, 
al igual que José Ángel Carcelén. A los 
dos, muchas gracias.”
“Gracias a todos los que habéis puesto 
una parte de vosotros en la vida de Juan, 
a sus amigos de viajes, a sus moteros 
“R” de Barcelona, Tarragona, Valencia, 
Albacete, Granada, Sevilla y Chipiona -en 
especial Ito y Rafa-, a los de Sargantana 
Fast, a esa gran familia de Can Pere, a 
los compis del pádel, a nuestros amigos 
de más de media vida, a todos los amigos 
del Club Natación Sant Boi, a la familia 
del Pedagogium Cos, Carlos y Luci, que 
sé que lo habéis tratado como a un hijo.”
“A esos maravillosos compañeros y 
amigos de Caixa Penedés, y también a los 
compañeros de Banc Sabadell.”
“Gracias a la dra. Mar, de Urgencias, que 
lo atendió a su llegada a Bellvitge.”
“Gracias a esa gran familia que tiene Juan 
(padres, hermano, chacho, chachas, 
primos y primas) que me aceptaron 
desde el minuto 1, que fue creciendo poco 
a poco y con la que hemos compartido 
juntos tantos momentos maravillosos.”
“A mi promoción Vedruna del 68, que me 
han acompañado en este duro trance, a 
mi grupo de La Mossegada y a mis cuatro 
amigas que, después de 35 años sin 
verme, no me han dejado.”
“A esa cantidad de amigos maravillosos 
que tiene mi hijo y que me lo han 
arropado en todo momento.”
“Sé que no he nombrado a todos, pero 
estamos muy agradecidos por las 
grandes demostraciones de cariño que 
hemos recibido mi hijo Joan y yo, por 
haber recibido vuestro apoyo en un 
momento tan difícil y doloroso.”

Olga Castañer y Joan Almagro (hijo)

L’Ajuntament simplifica i flexibilitza els 
instruments de participació ciutadana
El Ple municipal ha aprovat per una-
nimitat el nou Reglament de Par-
ticipació Ciutadana de Sant Boi. El 
document actualitza, simplifica i fle-
xibilitza els procediments de partici-
pació ciutadana existents a la ciutat. 

Amb el reglament s’arriba al final 
del procés de redefinició de les polí-
tiques de participació ciutadana que 
s’ha dut a terme durant els últims 
anys. Sota el títol genèric de ‘parti-
ciPASSIÓ’, aquest procés ha treballat 
per construir de manera consensua-
da una participació ciutadana amb 
tothom i per a tothom, fàcil, flexible, 
útil i amb impacte.

Noves experiències
Durant aquest procés, s’ha creat una 
plataforma digital de participació, 
s’han impulsat els pressupostos par-
ticipatius, s’han realitzat processos de 
participació vinculats a l’urbanisme 
i a la millora de l’espai públic (com 
el de la plaça de la Generalitat) i 
s’han dut a terme experiències pilot 
als consells sectorials i de districte. 
Aquestes experiències han comptat 

amb la participació global de més de 
2.000 persones i han tingut com a re-
sultat la recollida de múltiples apor-
tacions, idees i propostes.

El document, fruit d’un treball 
de debat i consens entre les forces 
polítiques, defineix amb més clare-
dat els instruments municipals de 
participació ciutadana, reconeix el 
dret de participació a col·lectius no 
constituïts jurídicament com entitats 

Sant Boi, en un congrés estatal sobre participació
Una delegació municipal va parti-
cipar del 27 al 29 de març a Getafe 
(Madrid) en el III Congrés Europeu de 
Participació i Ciutadania, organitzat 
per la xarxa Kaleidos.red. Sant Boi 
és una de les ciutats que formen part 
d’aquesta xarxa referent en políti-
ques de participació ciutadana, junta-
ment amb localitats com Saragossa, 
Vitòria, Màlaga o Bilbao. Més de 50 
experts nacionals i internacionals hi 
van aportar els seus coneixements 
en diferents activitats. Els municipis 
de Kaleidos.red van signar junts la 
‘Declaració per una nova Economia’, 
per avançar cap a models econòmics 
més sostenibles i justos que millorin 
la vida de les persones i del planeta.

i dona més protagonisme a les inicia-
tives de la ciutadania en matèria de 
participació.

Període d’exposició pública
El Reglament de Participació Ciuta-
dana de Sant Boi s’ha aprovat inicial-
ment. Ara, fins al 16 d’abril, romandrà 
obert el termini d’exposició pública, 
durant el qual la ciutadania pot fer-
al·legacions n

Representants institucionals dels 9 municipis que integren la xarxa Kaleidos.red
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Los mercados ambulantes de Sant 
Boi incrementan su actividad comer-
cial. 80 nuevos puestos de venta se 
han sumado a partir de este mes de 
abril a la oferta de los ‘mercadillos’, 
tras haberse realizado una campaña 
intensiva de captación de paradistas 
en mercados de la provincia de Bar-
celona. El número de paradas activas 
en Sant Boi es ahora de 385, lo cual 
representa un porcentaje de ocupa-
ción global muy próximo al 100%.

El aumento de la oferta ha permi-
tido incorporar sectores nuevos (pe-
queños electrodomésticos, minera-
les, decoración y objetos de regalo, 
herramientas y recambios, por ejem-
plo) y diversificar los que ya existían 
para diferentes públicos y edades.

La ciudad de Sant Boi cuenta con un 
total de 4 mercados ambulantes, situa-
dos en las inmediaciones de los mer-
cados municipales de la Muntanyeta, 
Sant Jordi i Torre de la Vila (una vez a 
la semana) y en la Ciutat Cooperativa 

(dos veces a la semana). Funcionan los 
martes, jueves y sábados, según los 
casos, y su oferta comercial está rela-
cionada mayoritariamente con el equi-
pamiento del hogar y de la persona.

Un motor de actividad
La actividad generada por los ‘merca-
dillos’ potencia las compras de proxi-
midad en los mercados municipales y 
genera también un mayor flujo de per-

80 nuevas 
paradas 
en los 
‘mercadillos’

sonas en las zonas comerciales de la 
ciudad. Con una larga tradición en Sant 
Boi, los mercados ambulantes son pues 
un motor de actividad económica.

La campaña de captación de nue-
vas paradas se llevó a cabo durante 
los meses de febrero y marzo me-
diante la realización de visitas y la 
distribución de folletos informativos 
en una veintena de mercados de la 
provincia de Barcelona n

Los mercados ambulantes son puntos de referencia para las compras de 
equipamiento del hogar y de la persona

La Policía Local inicia un proceso 
de selección para cubrir 19 plazas
El proceso de selección para cubrir  
19 plazas de la Policía Local de Sant 
Boi permanecerá abierto hasta el 
próximo día 17 de abril. La convoca-
toria, que incluye varias pruebas y no 
tiene en cuenta los méritos acumu-
lados previamente, pretende cubrir 
vacantes y renovar los perfiles de la 
plantilla policial del municipio. 

Las tareas a desarrollar por las per-
sonas que sean contratadas implican 
roles y funciones muy diferentes y 

se enfocan principalmente hacia la 
resolución de problemas vecinales 
desde la proximidad y desde una vo-
cación de servicio público.

El examen constará de preguntas 
sobre un temario fijo, una prueba de 
cultura general y actualidad, psico-
técnicos, unas pruebas físicas y una 
entrevista.

Información, bases y solicitudes 
santboi.cat/selecciopl

Convenio para 
reordenar el Mercat de 
Torre de la Vila 

El Ayuntamiento y Sant Boi 
Comerç firmaron el 13 de marzo 
un convenio de colaboración 
para la futura reordenación 
del mercado municipal Torre 
de la Vila, cuyas obras están 
previstas para 2020. El proyecto 
de remodelación se basa en un 
estudio del Instituto Municipal 
de Mercados de Barcelona. Las 
obras conllevarán la supresión 
de algunas paradas y la 
eliminación del acceso lateral al 
supermercado, para potenciar 
una relación más directa con el 
conjunto del equipamiento.

Recepción por el  
50º aniversario del 
Mercat de Sant Jordi
El 25 de marzo tuvo lugar un acto 
para celebrar el 50º aniversario 
del Mercat de Sant Jordi. La 
alcaldesa, Lluïsa Moret, recibió 
a un grupo de paradistas. Una 
década después de la última 
reforma del equipamiento, 
el Ayuntamiento trabaja en 
colaboración con la asociación 
de paradistas para recuperar 
la gestión de este mercado y 
garantizar su óptimo estado de 
conservación.
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Desde principios de marzo, hacer cualquier 
trámite es más fácil, más rápido y más cómodo 
para la ciudadanía de Sant Boi. La gran mayo-
ría de los trámites municipales se han digitali-
zado para que puedan realizarse por Internet 
con el móvil, la tableta o el ordenador. A cual-
quier hora del día y desde cualquier lugar, sin 
necesidad de desplazamientos ni colas.

Hasta el mes pasado podían hacerse elec-
trónicamente una veintena de trámites (por 
ejemplo, la solicitud de volantes de empa-
dronamiento o de las licencias necesarias 
para abrir un negocio). Ahora ya es posible 
con la gran mayoría de los más de 400 trá-
mites que gestiona el Ayuntamiento (entre 
ellos, por ejemplo, los relacionados con las 
licencias de obras, los cortes de calle, las 
ocupaciones temporales de la vía pública, 
las ayudas y subvenciones, etc).

Para poder llevar a cabo una tramitación 
digital hay que dirigirse a santboi/tramits, 
entrar en la Guia de tràmits y elegir el trá-
mite deseado. Para completar el proceso, 

en la mayoría de los casos es necesario dis-
poner del identificador digital idCAT móvil 
(o cualquier tipo de certificado digital). 

Obtener el idCAT móvil
Darse de alta del idCAT móvil es muy sen-
cillo; tras solicitarlo en la web idcat.cat, se 
recibe un código en el móvil y ya se puede 
operar de manera inmediata. En cualquier 
caso, las personas que tengan algún tipo de 
dificultad pueden dirigirse a la OMAP para 
recibir asesoramiento.

El nuevo papel de la OMAP
Con la generalización de la tramitación 
electrónica, la OMAP modifica en buena 
medida sus funciones. Su principal papel 
será ahora asistir a la ciudadanía a la hora 
de tramitar electrónicamente, siempre ha-
ciendo uso de la cita previa n

santboi.cat/tramits 
idcat.cat

Más de 400 trámites pueden realizarse desde el móvil, la tableta o el ordenador

Los trámites con el Ayuntamiento 
ya pueden hacerse por Internet

Sant Boi recibe el 
Sello Infoparticipa 
con una nota  
del 100%
La Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) ha otorgado al Ayuntamiento de 
Sant Boi el Sello Infoparticipa 2018 por 
la calidad y la transparencia de la página 
web municipal. La entrega de este 
reconocimiento, que se concede a los 
entes locales, tuvo lugar el 13 de marzo 
durante un acto público presidido 
por la rectora de la UAB, Margarida 
Arboix. En representación de Sant Boi 
asistieron al acto el teniente de Alcaldía 
de Governança i Qualitat democràtica, 
Juan Antonio Tamayo, y el concejal de 
Transparència, Marc Aguilà. Este es el 
sexto año consecutivo en que Sant Boi 
recibe el Sello Infoparticipa a la calidad 
i la transparencia de la comunicación 
pública local, en esta ocasión con la 
puntuación máxima del 100%.
El Sello Infoparticipa es una 
certificación que otorga cada año el 
Laboratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la 
UAB para reconocer buenas prácticas 
de las webs de ayuntamientos y 
administraciones públicas locales.
La puntuación se determina tras 
analizar 52 indicadores establecidos a 
partir de la Llei de Transparència i accés 
a la informació pública i bon govern. 
Esta vez han recibido la certificación 98 
ayuntamientos, 4 consejos comarcales 
y 3 diputaciones. 32 ayuntamientos han 
obtenido la puntuación máxima.

mapainfoparticipa.com

La tramitación 
electrónica
permite ofrecer 
un mejor servicio 
a la ciudadanía 
y tramitar desde 
cualquier lugar, 
día y hora
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Més de 300 jubilades de Sant Boi van par-
ticipar, el dia 7 de març, en un acte de re-
coneixement públic. Des de l’Ajuntament 
cada any, en el marc del 8 de març Dia In-
ternacional de les Dones, es reconeix un 
col·lectiu de dones professionals concret. 
Enguany, l’Ajuntament va retre homenatge 
a les santboianes jubilades. L’acte volia re-
conèixer el treball remunerat i no remune-
rat realitzat per les dones que, actualment 
estan jubilades: la feina que han fet, i que 
encara fan aquestes dones en la societat 

en general i al municipi, en particular. Es 
tracta de tasques imprescindibles per al 
sosteniment de la vida i la societat però, 
poc reconegudes.

L’acte es va fer al Complex Esportiu Pau 
Gasol i va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la regidora de 
Reforma horària, Igualtat de Gènere, Fe-
minisme i LGTBI, Laura Solís. Totes dues 
van compartir una taula rodona amb 5 ju-
bilades de la ciutat: Consol Franch (auxiliar 
sanitària), Fina Comas (pagesa), Isabel Ruiz 

(treballadora d’una fàbrica), Emilia García 
(mestressa de casa) i Carme Raichs (escrip-
tora). Durant la sessió, l’actriu Andrea Mar-
tínez va interpretar un monòleg escrit per 
Maria Vera i després de la taula rodona es 
va llegir el manifest del Dia Internacional 
de les Dones. Les assistents van rebre un 
obsequi.

Els darrers anys, s’ha reconegut pública-
ment el treball i el paper de les dones pro-
fessionals dels sectors de la gastronomia i 
la restauració (2018), les tecnologies de la 

Reconeixement públic a les  
jubilades de Sant Boi

A la imatge, l’acte 
d’homenatge a les 
jubilades.

NAmb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones
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informació i la comunicació (2017), la salut 
mental (2016), l’educació (2015), l’atenció 
social (2014), la música (2013), l’escriptura 
(2012), les arts escèniques (2011), les arts 
plàstiques (2010) o l’esport (2009).

Altres activitats
L’ofrena floral al monument de la dona 
treballadora i la lectura del manifest de la 
jornada es van fer el dia 6 de març. D’altra 
banda, el programa d’activitats contem-
plava la celebració del dinar intercultural, 

L’ofrena de flors 
a l’escultura de 
la Dona i el dinar 
intercultural, dues 
de les activitats 
tradicionals de la 
commemoració  
del 8M.

El Ple municipal ha aprovat el  
III Pla d’Igualtat de Ciutat

Declarada ‘Ciutat 
Feminista’ l’any 
2018, Sant Boi 
treballa contra 
la violència 
masclista, per la 
transformació de 
les relacions entre 
dones i homes, 
l’assoliment de 
la igualtat real i 
la lluita contra la 
pèrdua de drets ja 
aconseguits de les 
dones.

El Ple municipal ha aprovat inicialment, per 
unanimitat, el III Pla d’Igualtat de Gènere 
per a la Ciutat. És l’instrument per desen-
volupar les polítiques d’igualtat de gènere.

El Pla compta amb l’avaluació del pla 
anterior i la diagnosi de la situació actual. 
En la redacció del document van partici-
par professionals de l’Ajuntament, profes-
sionals externs, ciutadans i ciutadanes de 
Sant Boi així com el Consell Municipal de 
les Dones.

 
Antenes d’igualtat
La implementació del Pla d’Igualtat compta 
amb les ‘Antenes d’Igualtat’. Es tracta d’una 
acció inclosa al pla intern d’igualtat per a 
la introducció de la perspectiva de gènere 
a les diferents àrees de l’Ajuntament. Per-
sones de la plantilla municipal actuen com 
a referents d’igualtat i vetllaran perquè 
les diferents àrees de gestió compleixin 
els compromisos del pla i el seu calendari 
d’execució.

Pressupost i contractació
El III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciu-
tat 2019-2023 també preveu que els pres-
supostos municipals incorporin de manera 
efectiva la perspectiva de gènere i que als 
contractes públics s’incloguin clàusules que 
fomentin la igualtat entre dones i homes.

Feminitzar l’espai públic
El document contempla aplicar la perspec-
tiva de gènere en el disseny de l’espai pú-
blic perquè homes i dones ho puguin gaudir 
en llibertat.

Sis àmbits d’actuació
El III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutat 
assenyala accions en sis àmbits: Compromís 
amb la igualtat de gènere, Acció contra les 
violències masclistes, Drets i qualitat de 
vida, Coeducació i transmissió d’una cultura 
igualitària, Reconeixement del lideratge i 
la participació de les dones i Reformulació 
dels treballs i els temps n

debats, xerrades, taules rodones, l’obra de 
teatre Esgarrades, cinefòrum, concerts i ex-
posicions. 

 
Actes reivindicatius
El 8 de març a la tarda va tenir lloc la ma-
nifestació unitària en la qual van participar 
les dones de Sant Boi. Durant la jornada es 
va fer la vaga convocada per les organitza-
cions sindicals i socials. Durant el cap de 
setmana, els clubs esportius de la ciutat 
van llegir el manifest del 8 de març n

Premis del concurs 
d’Instagram 
L’Ajuntament ha lliurat els premis del 
concurs d’Instagram d’entre els dies 6 
de febrer i 6 de març de 2019 convocat 
amb motiu de la celebració del 8-M. 
Les fotografies premiades (vegeu  a 
sota) són obra d’Iván de Santiago 
(Corresponsabilitat i conciliació), 
Benilde Vizuete (sororitat) , Jezabel 
Ruiz (Comunicació no sexista) i Merche 
Santiago (Esport femení).
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Diumenge 31 de març es va celebrar 
amb un gran èxit de participació la 
20a edició de la Carxofada de Sant 
Boi, que va posar el punt final al Mes 
de la Carxofa. Unes 3.000 persones 
van participar en les activitats i pro-
postes de la jornada. Al dinar es van 
servir 8.000 tapes elaborades amb 
2.000 kg de carxofa pels establi-
ments de restauració de l’associació 
Sant Boi Degusta. El percentatge de 
visitants de fora va arribar en aquesta 
ocasió al rècord del 45%.

Durant la festa es van servir 1.600 
menús de carxofa, producte estrella de 
la gastronomia local, amb les respec-
tives racions de fadrí salat de carxofa 
casolà, panet farcit de fricandó de ve-
della amb carxofa, mandonguilles de 
sardina i carxofa amb espècies, carxofa 
i calçot a la brasa amb salsa romesco i 
arròs melós amb sipieta i carxofes; com 
a postre, un ‘éclair’ de carxofa carame-
litzada i ‘craquelin’ de carxofa farcida 
amb crema de xocolata.

Paté i cervesa de carxofa
Aquesta edició va tenir com a nove-
tats el paté fet amb carxofa de Sant 
Boi (una iniciativa de la Cooperativa 
Agrària Santboiana i l’associació Espi-
goladors) i la cervesa artesana Car-
xofa Beer (obra del restaurant El Pou 
de la Beleta i l’obrador de pastisseria 
Romaní). 

Per amenitzar la festa es va fer un 
‘showcooking’ a càrrec de la cuinera 

La Carxofada, 
un èxit de 
participació 
popular

Noura El-Kerrach i el col·lectiu De-
gusta, sortides en bicicleta a un camp 
de carxofes o una trobada de puntai-
res. Al punt de venda de la Cooperati-
va Agrària Santboiana, es van vendre 
1.200 kg de carxofa.

La Carxofada va ser organitzada  
per l’ Ajuntament i l’associació de res-
tauradors Sant Boi Degusta, amb la 
col·laboració de la Cooperativa Agrà-
ria Santboiana i el Parc Agrari n

Durant la jornada es van cuinar 2.000 kg de carxofes

Sant Boi multiplica per dos els 
contenidors per a roba usada
L’Ajuntament i l’entitat sense ànim 
de lucre Solidança/Roba Amiga van 
signar, el 22 de febrer, un conveni 
per ampliar el programa de recollida 
selectiva de roba usada mitjançant la 
instal·lació de 15 nous contenidors 
als barris del municipi. L’objectiu és 
augmentar la quantitat de roba usa-
da que es recull i crear nous llocs de 
treball. 

La ciutat disposa ara de 30 conteni-
dors de roba usada i es preveu que el 

reciclatge de roba usada augmenti a 
la ciutat al llarg de l’any 2019. 

Els 14 nous contenidors estan situ-
ats en aquestes adreces: Cabasses/Al-
beredes; Joventut, 35; Viladecans, 24; 
Orioles, 1; Salvador Seguí/Prim; Ben-
viure, 2; Benviure/Sant Climent; plaça 
Generalitat; c/ Eusebi Güell 1; plaça 
Ferrer i Guardia; Mossèn Antoni Sola-
nes, 16; Camí de Llor, 20; ronda Sant 
Ramon i Pirineus, 12. Aviat s’instal·la-
rà l’últim contenidor a Benito Menni.

Sis escoles 
estalvien 
4.000 euros en 
energia
Les 6 escoles de Sant Boi 
participants a la 4a Marató 
d’Estalvi Energètic contra la 
Pobresa Energètica i el Canvi 
Climàtic van aconseguir reduir 
en un 21% el seu consum global 
d’electricitat i gas natural durant 
el mes de febrer. 

El principal estalvi es va generar 
en el consum de gas natural , 
que es va reduir en un 24,8% en 
comparació amb les xifres de 
referència relatives a febrer de 
2018; la reducció del consum 
d’electricitat va ser també molt 
meritòria (-19,8%). La iniciativa 
es plantejava implicar alumnes, 
docents i personal de les escoles 
per dur a terme bones pràctiques 
d’estalvi i reduir els consums el 
10% , com a mínim. Cal Ninyo va 
acollir, el 13 de març, l’acte final 
de la Marató (vegeu foto).

La reducció del consum va 
comportar un estalvi global 
de 3.883 euros (52.600 kWh 
d’energia i 11,3 tones de CO2). 
El 100% dels diners estalviats es 
destinaran íntegrament als Punts 
d’Assessorament per l’Eficiència 
Energètica ubicats als mercats 
municipals, casals i centres 
d’atenció primària.

L’escola Benviure s’ha sumat 
enguany a la iniciativa. La resta  
d’escoles santboianes participants 
van ser: Antoni Gaudí, Parellada, 
Rafael Casanova, Antoni Tàpies i 
Barrufet.
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Reconeixement pòstum a 
Rafael Expósito, membre  
de la Marea Pensionista  
de Sant Boi
La Marea Pensionista de Sant 
Boi ha fet arribar un escrit a 
la revista Viure Sant Boi per 
deixar constància pública del 
seu reconeixement pòstum a 
Rafael Expósito Pérez, membre 
d’aquesta organització que va 
morir el passat dia 15 de gener.  
La Marea Pensionista de la ciutat 
recorda Rafael com un “veritable 
exemple de lluitador humil” i com 
“un autèntic militant en totes 
les lluites per la justícia social” 
i “en totes les facetes per la 
defensa de la classe treballadora 
i de les classes més febles de 
la societat”. Rafael Expósito 
va fundar i va presidir  l’AV El 
Poblet-Marianao i va militar en 
diverses organitzacions sindicals i 
formacions polítiques al llarg de la 
seva vida. 

Punt de trobada de  
gent gran al carrer de  
Jaume I
Un grup de persones de la ciutat 
d’entre 80 i 95 anys d’edat es 
reuneixen diàriament des de fa 
anys al carrer de Jaume I per 
seguir compartint converses, 
moments i una prolongada 
amistat. Les persones habituals 
en aquest grup que apareixen a 
la fotografia són: Josep Badia, 
Salvador Edo, Antonio Sans,  
Jordi Piñol, Tomàs Guillem, 
Blai Ruf, Llucia Ribas i Andreu 
Casanovas.

110 anys de la Cooperativa 
Agrària Santboiana
La Cooperativa Agrària Santboiana ha 
celebrat el seu 110è aniversari. La ce-
lebració ha coincidit amb el Març de 
la Carxofa, el principal producte de 
la Cooperativa. Durant la Carxofada 
2019, la Cooperativa Agrària ha pre-
sentat una elaboració pròpia: el paté 
de carxofa. Aquest producte també 
ha estat presentat en societat a Mer-
cabarna durant la primera setmana 
d’abril. Així, la Cooperativa de Sant 
Boi ha volgut donar relleu a aquest 
nou producte entre els seus clients. 

Una història centenària
La Cooperativa Agrària va néixer 
l’any 1909 com a Sindicat Agrícola. 

Després de la Guerra Civil, durant el 
franquisme, va passar a anomenar-se 
Hermandad Sindical de Labradores. 
A l’arribada de la democràcia es va 
dir Cambra Agrària i a partir de 1987, 
arran de l’aprovació de la Llei de co-
operatives, es va convertir en la Coo-
perativa Agrària Santboiana. 

Actualment, la Cooperativa Agrària 
Santboiana té 120 persones associa-
des (20 actives), compta amb un ma-
gatzem a la zona agrícola i llocs de 
venda a Mercabarna. 

També disposa d’un banc de terres 
propi. La Cooperativa comercialitza 
la carxofa amb un segell propi: La flor 
d’hivern de Sant Boi.

Xarxa de 
fibra òptica 
municipal
L’Ajuntament està executant a la ron-
da Sant Ramon la primera fase de la 
instal·lació de la xarxa de fibra òp-
tica que ha de connectar la Casa de 
la Vila amb la resta d’equipaments i 
serveis municipals (inclosa la caserna 
de la Policia Local). La xarxa ha de 
facilitar també el desplegament de 
sensors per a la gestió intel·ligent de 
serveis (mobilitat, il·luminació, segu-
retat i altres). 

La nova canalització està dividida 
en dues fases: la primera d’elles va 
des del carrer de la Riera del Fono-
llar fins a la rotonda de la ronda Sant 
Ramon, creuant amb el carrer Riera 
Basté, amb un ramal des de la ronda 
de Sant Ramon fins al carrer de la Jo-
ventut, i la segona, fins al final de la 
ronda Sant Ramon.

La inversió prevista s’acosta als  
544.000 euros, dels quals 272.000 (el 
50 %) es financen amb els fons euro-
peus FEDER.

Renovació de la gespa del  
camp de futbol de La Parellada
El camp de futbol de La Parellada 
disposa d’una nova gespa artificial. 
La renovació s’ha fet durant els me-
sos de febrer i març. 

Les obres realitzades han consistit 
en la renovació de la gespa artificial 
del camp de futbol, utilitzat pel Club 
de Futbol Vinyets, i l’arranjament de 
la planimetria del camp. 

Més estabilitat i durabilitat
El tipus de gespa instal·lada aconse-
gueix un menor moviment del caut-
xú (reblert), així com una reducció 
de l’esquitxament del cautxú en el 
moment del rebot, el que fa que es 
millori l’estabilitat i la durabilitat.

L’Ajuntament ha invertit 199.000 
euros en la instal·lació. 
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Fa 4 anys escrivia, com ara faig, el 
darrer article al Viure Sant Boi d’un 
mandat electoral que arribava a la 
seva fi. L’altre dia rellegia aquest arti-
cle i comprovava amb satisfacció com 
aquelles idees que expressava han 
esdevingut prioritats per al grup mu-
nicipal d’ICV-EUiA-MES i per al govern 
de la ciutat en aquests darrers 4 anys. 

“Un model de ciutat saludable, 
educadora, participativa, amb ser-
veis públics de qualitat i que defensi 
la cultura”, així definia els eixos sobre 
els quals fonamentàvem el nostre 
model de ciutat i, honestament, crec 
que hem contribuït de manera deter-
minant a desenvolupar-los posant les 
persones, i els seus drets, en el centre 
de les nostres polítiques. 

Ara, amb unes noves eleccions mu-
nicipals a la vista, és moment de fer 
un pas més enllà. Conscients dels rep-
tes globals actuals, hem de defensar 
el paper que tenen les ciutats com 
Sant Boi en la generació d’una socie-
tat més oberta i cohesionada i en la 
promoció d’una societat civil activa. 

Siguem abanderats d’un moviment 
municipalista global que està prenent 
la paraula en temes relacionats amb la 
lluita contra el canvi climàtic, el desen-
volupament econòmic o la garantia 
d’uns serveis públics de qualitat. 

Us proposem definir el futur des de 
la proximitat i seguim fent de Sant 
Boi una ciutat més igualitària i com-
promesa. 

Alba Martínez, 
tinenta d’Alcaldia

N Mirant el futur 

M  ás de 3.000 empleados hay en el 
Parc Sanitari muchos no son santbo-
yanos, porque en Sant Boi no hay FP 
sanitaria que daría a nuestros jóvenes 
(40% parados) empleo, el paro del 12-
14% bajaría, por 1 empleo directo/ 3 in-
directos.

Ávila apuesta por los geriátricos y 
sus empleos, ¿Sant Boi no? porque la 
zona industrial decae. Pasó un manda-
to y el 15,2% de pobreza crónica sigue 
-5000 raciones del Banco de Alimen-
tos, más 2 comedores benéficos-, co-
rroboran las tristes cifras de Hacienda: 
25.645 euros de renta, inferior a la es-
pañola, comarcal y de todos nuestros 
vecinos, excepto Cornellà.

Un informe local prueba el alto 
abandono y fracaso escolar, tasa de 
analfabetos y escasos universitarios.

También la gran rotación del censo, 
llegan y se van. Pocos niños y 10 mil 
perros. Tenemos 7000 extranjeros sin 
CCSE, sin integrar.

Una ciudad aislada y de escasa vi-
vienda, aunque tenga 2.000 viejas vi-
viendas vacías, okupas y 6 desahucios 
al mes. Un 2,8% de aumento de delitos. 
El IBI sangra.

También 100.000 m2 de cuartel in-
activo que espera desde hace 20 años 
y un Ateneo en ruinas desde 15 años. 
Espacios suficientes, pero el mando 
prefiere liarse con montañas y zonas 
de servicios.

Son 40 años de parsimonia socialista 
y oportunismo. Al ir a Urgencias que 
nos atiendan rápido, nadie espera 44 
años. Toca cambio.

Olga A. Puertas, 
regidora

N Turno de urgencias

El 28 d’abril hi ha eleccions generals. 
Unes eleccions que tornen a ser ex-
tremadament anòmales. Amb pre-
sos polítics i exiliats, amb una Junta 
Electoral que decideix què poden dir 
o què no els mitjans de comunicació. 
Amb caps de llista, com el d’Esquerra 
Republicana, Oriol Junqueras, tancat 
a la presó des de fa més de 500 dies i 
assegut al banc dels acusats per uns 
delictes que no ha comès. 

S’està atiant la idea “que ve el llop”. 
El llop de l’extrema dreta que s’estén 
arreu del món i que també vol fer fo-
rat a l’Estat, a Catalunya i a Sant Boi. 
Un llop que és el mateix que fa 80 
anys ens va robar els nostres drets, 
el País i la República. Un llop al qual 
evidentment no podem deixar pas-
sar. I que no passarà. 

Però hi ha un llop amb pell de xai, 
en forma de govern de PSOE i Ciu-
tadans. El govern que volen les elits 
econòmiques, el govern que volen 
els grans grups de comunicació. 
Només un independentisme fort 
frenarà l’extrema dreta, continuarà 
rebutjant la repressió i aturarà la pos-
sibilitat d’un nou 155. Bloquejarem 
la política i la justícia que vol empre-
sonar la democràcia. Però no blo-
quejarem les polítiques que ajudin 
la ciutadania. I, per descomptat, no 
bloquejarem el diàleg ni l’autodeter-
minació. Determinats, com sempre, 
per assolir la independència i la justí-
cia social.

Miquel Salip, 
regidor

N Aturem el govern  
de l’IBEX 35

Q

Javier López, 
regidor

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

baixllobregat.ciudadanos-cs.org esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

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

N Juntas y juntos 
construimos el Sant 
Boi que queremos

uiero aprovechar estas líneas para 
agradecer el buen trabajo de las 85 
personas que forman el Servicio Mu-
nicipal de Limpieza Viaria de Sant 
Boi. Las y los socialistas hemos he-
cho una apuesta decidida por mejo-
rar el cuidado y la limpieza de la vía 
pública desde el gobierno municipal.

Hemos dotado a este imprescin-
dible servicio de más profesionales, 
nuevas máquinas respetuosas con 
el medio ambiente, que generan 
más rutas, más kilómetros limpios y 
también nuevos servicios regulares, 
como tratamientos de esquinas, pa-
redes, alcantarillas, baldeos de agua 
a presión con olorantes o limpiezas a 
fondo de calles.

La ciudad más limpia es la que me-
nos ensucia. El incivismo existe, no 
lo negaremos. Pero cada vez somos 
más las personas comprometidas 
con el cuidado de lo que es de todas 
y todos. El “Contracte de Ciutat” fir-
mado por todas las entidades es un 
buen ejemplo del compromiso de la 
comunidad samboyana con el cuida-
do de su ciudad.          

Seguiremos mejorando la limpie-
za viaria, pero también seguiremos 
trabajando para concienciar y corres-
ponsabilizar a la ciudadanía de que 
mucha suciedad puede evitarse con 
pequeños gestos. Cada vez somos 
más las/os que no ensuciamos. ¡Gra-
cias por colaborar en tener un Sant 
Boi más limpio! 
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M és de 1.700 famílies que no poden 
accedir a un habitatge digne a Sant 
Boi, més de 1.400 habitatges buits.

Desnonaments de data oberta, 
frustració i llàgrimes per esmorzar. 
Un matí qualsevol, més de 7 desno-
naments, absència de col·laboració 
plena i efectiva de l’Ajuntament amb 
les entitats que poden aturar-los.

Tant les treballadores socials com 
les tècniques i la PAH fan una feina 
admirable, però PSC i ICV no estan 
establint protocols de col·laboració 
mútua suficients perquè puguin tre-
ballar en conjunt i posar remei col-
lectiu a aquest drama que succeeix 
amb tanta freqüència al nostre po-
ble.

Més de 1.700 famílies que no po-
den accedir a un habitatge digne a 
Sant Boi, més de 1.400 habitatges 
buits. Resposta de l’equip de govern? 
Cedir sòl públic a mans privades, l’es-
peculació de la totxana a sobre les 
nostres esquenes. A la Cooperativa, 
ampliant els marges de la ciutat, i a 
Camps Blancs, ignorant la petició veï-
nal d’apostar per una llar d’avis públi-
ca i de qualitat.

Necessitem pisos de lloguer soci-
al que baixin el preu del mercat de 
lloguer, cooperatives d’habitatge i 
polítiques públiques valentes que no 
dubtin a posar-se al costat de les ve-
ïnes.

El negoci o la vida, 1.400 pisos buits 
i 1.700 famílies.

Andrés Castro, 
regidor

N  Sense habitatge, 
sense paraules

En mayo se celebrarán elecciones 
municipales y eso se nota cuando 
uno se da una vuelta por la ciudad.

La tenemos abierta en canal vaya 
uno por donde vaya: zanjas, aguje-
ros, tierra, escombros …

¿No hemos tenido tiempo durante 
estos 4 años de mandato para hacer 
las obras? Sí, lo que pasa es que, si las 
hacemos antes, la gente no se acuer-
da luego de que hacemos cosas.

Así pues, como el ciudadano solo 
se va acordar de lo último, pues me-
temos en los últimos meses todas las 
obras y las zanjas, levantamos calles 
y plazas por todos los barrios y las 
principales vías de paso para que 
vean que trabajamos y así nos vuel-
ven a votar el día de las elecciones y 
volvemos a salir.

Es así de simple. El resto del año no 
hay obras, no hay calles levantadas y 
sí una ciudad sucia por la falta de lim-
pieza que es algo que no pasa desa-
percibido para nadie.

Marina Lozano, 
regidora

N Una ciudad de zanjas

Jordi Garcia, 
regidor

N Candidat de  
Junts per Sant Boi

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

Després d’acceptar la responsabilitat 
d’apartar la mirada partidista, de propo-
sar una candidatura conjunta a les forces 
sobiranistes i sumar-hi persones indepen-
dents que formin part del teixit social, as-
sociatiu i local per guanyar l’Alcaldia de de 
Sant Boi, i després d’oferir una candida-
tura unitària que englobi totes les forces 
independentistes, no ha pogut ser.  Tinc i 
tenim  un gran respecte per les decisions 
estratègiques d’ERC i de Guanyem Sant 
Boi, però crec que Sant Boi es mereix la 
llista unitària per poder avançar i ser més 
a prop dels ciutadans i ciutadanes.

Veient la negativa de concórrer junts 
a les eleccions municipals i davant la 
greu situació que pateix Catalunya, 
Junts per Catalunya amb Junts per 
Sant Boi, amb un ferm compromís i 
responsabilitat envers la nostra ciutat, 
liderem una llista formada per al poble 
i amb el poble, una llista que suma i que 
engloba persones actives i comprome-
ses amb Sant Boi i amb el país.

Unitat! És el clam que s’escolta a pla-
ces i carrers de Sant Boi! I és el meu 
deure defensar-lo i treballar per fer-lo 
possible! Sempre, incansablement, 
mantindré que junts som més forts. 
Junts per Sant Boi és presenta amb 
l’encàrrec de desplegar polítiques de 
cohesió i igualtat social (habitatge de 
lloguer social), promoció econòmica 
(feina digna) , millorar l’aparcament i 
aprofundiment democràtic (transpa-
rència i participació), Junts per Sant 
Boi es presenta per canviar el rumb, 
Junts per Sant Boi es presenta per gua-
nyar i perquè tots i totes hi guanyem. 

gentdesantboi.info | twitter: @gentdesantboi 
facebook.com/gentdesantboi
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Ràdio Sant Boi, amb els 
artistes locals de la ciutat
L’emissora municipal exhibirà 
obres d’artistes locals en un dels 
aparadors que dona al carrer de 
Jaume I, gràcies a un acord de 
col·laboració amb Can Castells 
Centre d’Art. Les peces que 
s’exhibiran tindran relació amb 
alguns dels objectius de mitjà 
local: comunicació, servei públic, 
participació, etc. L’escultura 
que ha obert el projecte és “La 
Performance de l’escultura: el 
Verbo”, una peça de l’artista 
santboià Manuel Morales. 

Un documental de José 
Luis López opta a un premi 
internacional
El documental de ficció Sant Boi 
respira un altre aire, rodat a Sant 
Boi i dirigit pel santboià José Luís 
López, ha estat seleccionat per 
al premi al millor documental 
internacional al pròxim Rome Film 
Awards (29 i 30 de novembre). El 
film, produït per l’Ajuntament, 
té una durada de 15 minuts i 
recull el testimoni de persones de 
diferents edats que parlen de com 
viuen i com ha canviat la ciutat.

Els ‘alienígenes’ arriben 
a Sant Boi
Fins al 27 de juliol, el Centre d’Art 
Can Castells acull l’exposició 
Cosmos, ‘alienígenes’ fets per 
nens i nenes de les escoles 
Benviure, Antoni Gaudí, Montbaig 
i Ciutat Cooperativa, peces 
d’Eulàlia Valldosera i Robert 
Llimós, entre altres artistes, i 
exemples de dones del món de 
l’astronomia i el cosmos.

El dijous 25 d’abril les Termes Roma-
nes de Sant Boi es convertiran en es-
pai escènic i tindran una visita molt 
especial. La màgia del teatre farà que 
l’espectacle La visita de l’emperador 
ens transporti a l’època romana clàs-
sica i puguem imaginar com era la 
vida de la ciutat en aquella època tan 
diferent de l’actual.

L’espectacle estarà interpretat per 
12 joves de la ciutat que van ser es-
collits mitjançant un càsting realitzat 
entre actors i actrius de Sant Boi el 
passat mes de novembre. Al llarg dels 
darrers mesos han assajat l’obra que 
s’estrenarà en el marc de les Termes, 
declarades Bé d’Interès Nacional per 
la Generalitat. L’objectiu del projecte 
ha estat fomentar la creació escènica 
i les produccions a l’àmbit local. 

Argument de l’obra
L’obra presenta el moment en què 
l’emperador romà anuncia la visi-
ta a les termes de Cal Bolius, però 

els veïns i les veïnes de Cornèlius (a 
l’altra banda del riu) volen guanyar-
se els favors de l’il·lustre visitant, 
tot construint unes termes millors. 
Aleshores, grups d’esclaus capitane-
jats per Germanus i Primitiva es dis-
posen a iniciar un tràfic d’informació 
per guanyar la batalla. Aquest és 
l’argument de La visita de l’emperador.
L’espectacle es configura a través de 
petites històries situades cap al segle 

Les Termes 
Romanes 
reben 
‘l’emperador’

II. Els banys, les relacions humanes i 
de negoci que s’hi feien o quina era 
la relació entre els amos i els esclaus 
són els punts de partida del projecte. 
La peça està basada en un text  escrit 
per l’actor i dramaturg Miquel Murga i 
la direcció és a càrrec de l’actor Roger 
Cantos (Hamlet, escola de teatre), els 
dos de Sant Boi n
                                      agendasb.info
                                culturasantboi.cat

‘Hègira’, els camins de les persones refugiades
Fins al 25 d’abril es pot visitar al Mu-
seu-Can Barraquer Hègira, del foto-
periodista Joakim M. Vila. L’exposició 
recopila imatges d’un viatge de 
l’autor a escenaris d’Iraq, Kurdistan, 
Líban, Grècia, Sèrbia, Hongria, Ale-
manya, França i Espanya quan la Unió 
Europea i Turquia van signar l’acord 
per bloquejar el flux migratori del 
Mediterrani oriental cap a Europa. 
Són mig centenar de retrats i escenes 
quotidianes als camps de refugiats i a 
les zones frontereres. Una mirada des 
del front de guerra a les persones re-
fugiades que volen arribar a Europa.
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L’Altaveu viatja pels barris i inicia 
un cicle de documentals musicals  
Aquesta primavera, el Festival Altaveu ini-
ciarà als cinemes Can Castellet el cicle de 
documentals musicals i cinefòrum Altaveu 
al Cinema, que inclourà l’estrena del do-
cumental 30 anys del Festival Altaveu (La 
gent no s’adona del poder que té), i altres 
interessants propostes: la història de la 
ballarina La Chana, la pel·lícula de Richard 
Lester  sobre els Beatles A Hard Day’s Night 
i el concert de comiat de The Band dirigit 
per Martin Scorsesse (The last waltz), en-
tre altres films.  El cicle repon a l’aposta de 
l’Altaveu d’obrir nous espais i créixer més 
enllà dels escenaris. En aquest context el 
cicle de cinema musical està pensat perquè 
públics diferents puguin fer l’exercici cultu-
ral de compartir punts de vista i entendre el 

valor de la música popular contemporània. 
En paral·lel, l’Altaveu programa, una ve-
gada més, concerts que apropin la música 
de qualitat als diferents barris de la ciu-
tat. Les actuacions s’allargaran durant els 
mesos d’abril i maig i tindran lloc en diver-
sos espais (Cal Ninyo i casals de Coopera-
tiva i Molí Nou, Camps Blancs, Marianao i 
Casablanca). És el preludi de la 31a edició 
del festival que tindrà lloc al mes de set-
embre. Altaveu als Barris comptarà amb els 
artistes Jordi Lanuza, Jokermen, Smoking 
Stones, Mau Boada i Lluís Coloma. Tots ells 
actuaran en un format de concert aperitiu.  
                                       festivalaltaveu.cat                    

                                            agendasb.info
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Sant Jordi, un aparador 
de la cultura local
El pròxim 23 d’abril tornarà la tradicional 
diada de Sant Jordi. La nostra ciutat apro-
fita la jornada per mostrar el gran ventall 
d’iniciatives culturals locals. Com en altres 
ocasions, la plaça de l’Ajuntament i la ram-
bla acolliran parades de llibres i activitats  
relacionades amb la jornada. Les llibreries 
participants en la fira del llibre, on oferiran 
les novetats literàries de la temporada, són 
Isart (pl. Presas, 6), Barbús (c/ Ramon Llull, 
116), Abacus (c/ Indústria, 16) i Còmics Ro-
ymac (c/ Baldiri Déu i Priu, 30).   

Entre les activitats previstes, al matí hi 
haurà un espectacle familiar de la compan-
yia Desastrosus Circus i a la tarda un con-
cert del grup Canciones de Nadie. Pel que 
fa a la signatura de llibres, els escriptors 
santboians Vicente Corachán, Andrés Cas-
tro, Fructuoso Garcia i Amadeu Deu esta-
ran a disposició dels lectors i les lectores. 
Per cinquè any consecutiu, tindrà lloc a la 
rambla la gran final de la Llobregat Slam 
Poetry. La persona guanyadora represen-
tarà la comarca a la final estatal de Valla-
dolid. El bateig de l’Aurèlius, la mascota 
restaurada de la Biblioteca M. Aurèlia Cap-

many i la ballada de sardanes formen part 
també de la programació. En el marc de 
Sant Jordi, el dia 27 se celebrarà la XIX Tro-
bada de Dracs en què els dracs Pepito i Ru-
fino encapçalaran una cercavila de la plaça 
de Catalunya al parc de la Muntanyeta. En 
aquell punt l’alumnat de l’escola Montbaig 
representarà la llegenda de Sant Jordi. La 
festa acabarà amb una exhibició de foc.

 
Lorca i Vilaboi
El dia 23 al vespre alumnes de les escoles 
de música de la ciutat, oferiran a Cal Ninyo 
De Vilaboi a Federico. L’espectacle, musicat 
i dirigit pel santboià Ángel Dorao, es va es-
trenar a la 30a edició del Festival Altaveu. 
Es tracta d’una proposta participativa que 
fa un recorregut musical per vuit textos de 
l’escriptor Federico García Lorca. Els textos, 
a més de cantats, també seran llegits per 
membres del taller d’escriptura de la gent 
gran Veus de poetes n

Llibres de Sant Boi
El mundo de Amanda, de Vicente Corachán; 
Huelga decir, del poeta Abel Santos; El sue-

ño de un soñador, de Fructuoso García, i Los 
días del Chador, d’Amadeu Deu, són les no-
vetats literàries de Sant Jordi a Sant Boi.

agendasb.info
                                          culturasantboi.cat

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

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

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

 

La Festa dels 18 
L’Ajuntament convida els nois i les noies de 
Sant Boi que enguany fan 18 anys a la festa 
de celebració que tindrà lloc el 18 d’octubre. 
Per fer propostes sobre com volen que sigui 
l’acte (música, l’ambientació, etc.) només han 
de respondre un formulari al web El Punt al 
teu Insti. A més, també estan convidats a les 
trobades que s’aniran organitzant per preparar 
l’esdeveniment.    
Informació: https://elpuntalteuinsti.wordpress.
com/festa-dels-18/ 
 

Formació per a joves 
Encara queden places per als cursos Cuina 
healthy i Iniciació a dj de La formació t’obre 
portes. L’objectiu és oferir tècniques i recursos 
per facilitar a les persones joves de 16 a 35 
anys el seu desenvolupament professional. Els 
cursos seran gratuïts per als joves de Sant Boi 
que tinguin el carnet SB Jove activat. 
Informació i inscripció: santboi.cat/
obreportes, santboi.cat/carnetsbjove i www.
joventutsantboi.cat

Abril’19

 

Preinscripció escolar 
El procés de preinscripció per als 
ensenyaments de segon cicle d’educació 
infantil, primària i secundària obligatòria 
finalitza el 9 d’abril.  
Més informació: santboi.cat/curs1920 i Oficina 
Municipal d’Escolarització (L’Olivera. Dl., de 16 
a 19 h, i dt. i dj., de 10 a 13 h)
 

Un carnet de premi 
Ara, amb el Carnet 
SB Jove de Sant Boi 
es poden guanyar 
100 € en vals de 
compra (sortejos: 8 
d’abril i a l’octubre). 
El carnet, per a joves 

de 16 a 30 anys, dona drets a descomptes 
en comerços i bona part de l’oferta cultural i 
esportiva juvenil i accés gratuït als cursos per a 
joves en el marc de La formació t’obre portes. 
Com fer-se i activar el carnet: santboi.cat/
carnetsbjove, joventutsantboi.cat
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos d’emprenedoria
Comença una nova programació 
de cursos gratuïts per a persones 
que tenen una idea de negoci i 
per a persones promotores d’una 
empresa ja creada. Es tracta de 
donar una formació empresarial 
complementària a l’assessorament 
que ofereix l’Ajuntament. La 
programació comença amb  La meva 
idea és negoci? Avalua la teva idea 
amb el mètode CANVAS (2 i 3 d’abril), 
El (nou) consumidor és 3.0, com 
complir amb les meves expectatives 
(9 i 11 d’abril) i Coneix els requisits 
legals i fiscals de la venda on line (23 i 
25 d’abril). Els cursos s’imparteixen a 
la Masia Torre Figueres (Pau Claris, 14) 
Informació:  
ocupacioiempresa.santboi.cat.  

Orientació per a dones 
L’Ajuntament  ha iniciat el projecte 
POEFE per millorar l’ocupabilitat 
de les dones en situació vulnerable 
ateses pels Serveis Socials. Se 
seleccionaran 30 dones (entre 2019 i 
2020) que rebran formació i orientació 
i un certificat professional de nivell 2 
en serveis de restaurant. 
Informació:  
ocupacioiempresa.santboi.cat. 

Programa Eskala 
Els dies 25 (12 h) i 29 (18 h) es faran 
sessions informatives del programa 
Eskala, adreçat a persones de 
Sant Boi, entre 18 i 30 anys, que 
estiguin buscant feina. Eskala és un 
programa d’entrenament i coaching 
professional per a joves. 
Informació: santboi.cat/eskala i 
eskalasantboi@gmail.com

Un estiu de casals. El període de preinscripció als casals municipals d’estiu 2019 serà del 
4 a l’11 d’abril. El tràmit s’ha de realitzar a través del web municipal o bé demanant cita prèvia a 
l’OMAP. Per poder fer la preinscripció és imprescindible que l’infant estigui empadronat a Sant Boi. 
Al juliol  hi haurà tres casals infantils (escoles Amat Verdú, Parellada i Antoni Gaudí) i un casal d’arts 
escèniques per a adolescents a Can Massallera. A l’agost hi haurà un casal infantil (escola Amat 
Verdú).  Més informació: santboi.cat/casalsestiu.

Tauler 
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Carnet de la gent gran
Les persones titulars en poden treure  
molt profit. 36 comerços hi són adherits 
i més de 2.800 persones se’n poden 
beneficiar. 

-Cinema 
Ara, els Cinemes Can Castellet ofereixen 
entrades al preu reduït de 4,80 € a les 
persones de Sant Boi que tenen el carnet. 
El preu s’aplica de dilluns a dijous a la 
primera sessió (excepte festius). A més, el 
segon dilluns de mes, el preu serà de 2 €.    
Informació: OMAP (cita prèvia) i santboi.cat/
carnetgentgran  

-Música 
Cantar i passar-ho bé és l’objectiu del cor Les 
Grans Veus. El Carnet de la Gent Gran és un 
avantatge per formar-hi part, ja que la quota 
es redueix de 12 a 6 €. És un espai de trobada 
musical obert a les persones majors de 60 
anys de la ciutat. Enguany el cor ha participat 
per primera vegada al Cantagran de l’Auditori 
de Barcelona.  
Informació: Escola Blai Net (Jaume I, 24. Tel. 
93 630 68 86) i santboi.cat/carnetgentgran 

Festa gran de la gent gran 
El dia 20 de maig tindrà lloc una nova edició de 
la Festa Gran de la Gent Gran, adreçada a les 
persones que fan 80 anys entre el 20 de maig 
de 2018 i el 20 de maig de 2019. 
Inscripcions:  telèfon 93 6351226 o protocol@
santboi.cat

 

Nova edició del Frontera 
Fins al 30 d’abril els músics o grups de música 
emergents es poden inscriure a una nova 
edició de l’Altaveu Frontera, l’espai del festival 
referent de les noves iniciatives relacionades 
amb el panorama musical català. Els 4 
guanyadors actuaran al Festival Altaveu 2019 
Inscripcions: www.riffbizz.com
 

Feminisme 
Segueixen obertes les inscripcions al cicle 
Converses Feministes, un espai de reflexió, 
feminisme, Igualtat, LGTBIQ i altres aspectes 
de la igualtat de gènere. Fins al juny estan 
programades 3 sessions (25 d’abril, 23 de maig 
i 20 de juny), de 17.30 a 19 h, a Can Massallera. 
Inscripció en línia, exclusivament:  www.
igualtatsantboi.cat
 

Policia Local: procés de selecció 
L’Ajuntament convoca un procés de selecció 
per a 19 
places de la 
Policia Local 
de Sant Boi. 
Els principals 
requisits són 
tenir més 
de 18 anys, 
una alçada 
mínima (1,60 
m, dones, 
i 1,65 m, homes), permís de conduir i tenir el 
títol de graduat escolar o el d’FP de primer 
grau.  
Sol·licituds: fins al 17 d’abril 
Més informació i bases: santboi.cat/selecciopl

Gestions més fàcils. Els tràmits amb l’Ajuntament ja es po-
den fer electrònicament amb el mòbil, la tauleta o l’ordinador per 
oferir una millor atenció, més còmoda, ràpida i en un entorn segur 
des de qualsevol lloc i a qualsevol hora del dia. L’Ajuntament recoma-
na utilitzar l’idCAT Mòbil com a identitat digital per a les gestions. 
Informació dels tràmits i el certificat digital: santboi.cat/tramitsdigitals. 

 
Rehabilitació d’habitatges 
A començament de setembre 
l’Ajuntament obrirà una nova 
convocatòria de subvencions a 
la rehabilitació d’habitatges. La 
convocatòria municipal subvencionarà 
tant les actuacions de rehabilitació en 
les zones comunes dels edificis com 
les actuacions de millora en l’interior 
dels habitatges. En aquest últim cas, 
les actuacions subvencionables seran 
les destinades a millorar l’habitabilitat, 
l’adaptació per a les persones amb 
mobilitat reduïda, l’eficiència energètica 
i l’arranjament d’habitatges desocupats 
per destinar a la borsa de lloguer 
municipal o a contractes de masoveria 
urbana (nous usos d’habitatges en 
desús). Cal que les obres no hagin estat 
iniciades abans del 23 de juliol de 2016 i 
que estiguin finalitzades en el moment 
de presentar la sol·licitud.
Més informació: santboi.cat.

Habitatges amb  
Protecció Oficial (HPO)
Per optar a les properes promocions 
d’habitatges amb protecció oficial 
a la ciutat cal tenir en compte que 
s’ha d’estar inscrit al Registre de 
sol·licitants d’habitatge amb protecció 
oficial (registresolicitants.cat). S’hi 
poden inscriure les persones que no 
siguin titulars d’un habitatge protegit 
o lliure, excepte que estiguin privades 
de l’ús per causes no imputables a la 
persona interessada, o que l’habitatge 
del titular tingui un valor cadastral 
inferior al 40% del preu de l’habitatge 
que es vol adquirir o al 60%, en alguns 
supòsits. També es tindran en compte 
els ingressos i el nombre de membres de 
la unitat familiar i la zona on es troba el 
municipi de l’habitatge.   
Inscripció i tràmits: Tots els requisits es 
poden consultar a santboi.cat/hpo.
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Dijous 4 d’abril
19 h I Documental. Projecte mòbil (El viatge). En 
el marc de la X Mostra de Cinema Africà i Social. 
Debat amb Carme Altayó, de Solidaritat Castelldefels 
Kasando. Gratuït. Lloc: Cinemes Can Castellet. Org.: 
Fundació Kassumay

Divendres 5 d’abril
21 h I Teatre. Matèria Extraña. De Nacho Zubizarreta.
En el marc de la programació del Club Elias. Preu: 10 €. 
Org.: Cal Ninyo i  Weller
 
20.45 h I Esport. 31è Obert Internacional Vila de 
Sant Boi d’Escacs. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Club 
d’Escacs Sant Boi amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dissabte 6 d’abril
12 h I Presentació del llibre Mamá, díceme que sí. 
Llibre basat en l’experiència de l’autora, Herminia 
Touzon, amb el seu fill diagnosticat amb TEA. 
Juntament amb la presentació hi haurà un taller perquè 
els més petits es converteixin en creadors d’històries. 
Entrada lliure. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer. Org.: 
biblioteques amb la col·laboració de Kumon Marianao
 
17.30 h I Teatre. 3a Marató d’Arts Escèniques. 
Recaptació èr a l’associació Aprenem que treballa amb 
persones afectades amb trastorn de l’espectre autista. 
Preu: 3 €. Lloc: Can Massallera. Org.: Espai Lúdic
 
19 h I Música. Lo-fest 4. El Festival. L’espectacle 
comptarà amb cinc grups que combinen sons 
distorsionats, violins i música electrònica: Zelig, White 
Hounds, Sigma Ori, Lidia Edo i Israel Gordon. Preu: 5 € 
amb consumició. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les 
Muses de Casablanca

Diumenge 7 d’abril
10 h I Solidaritat. 6a Cursa Solidària de l’Escola 
Salesiana. La recaptació de les inscripcions serà per a 
una escola a Yaundé (Camerun). Lloc: Escola Salesiana i 
circuit urbà. Org.: Escola Salesiana i ONG Vols
 
De 10 a 14 h I Mercat d’intercanvi i segona mà. Per 
fomentar el reciclatge, el consum responsable i la 
sostenibilitat. Intercanvis o venda de productes de 
segona mà. Inscripció: mercatintercanvisantboi@
gmail.com, fins al 6 d’abril. Lloc: pl. Mercat Vell. Org.: 
Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon Nonat
 
11.30 h I Visita guiada amb Roc de Benviure. Cada 
primer diumenge de mes, una visita amena i divertida. 
Entrada lliure. Lloc: Torre de Benviure. Org.: Ajuntament
 
19 h I Teatre. Mexicatas.
En aquesta obra, vuit 
actrius mexicanes 
expliquen, amb sentit 
de l’humor, les seves 
experiències de viure 
l’exili al nostre país. 
Una obra del dramaturg 
Sergi Belbel. En el 
marc de la Temporada 
d’Arts Escèniques. Preu: 
14 €, entrada normal 
anticipada, a ticketea.
com. Lloc: Can Massallera. 
Organització: Ajuntament

Dimarts 9 d’abril
18.30 h I Presentació del 
llibre Huelga decir. Amb 
l’autor, el poeta santboià 
Abel Santos. Entrada lliure. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Org.: biblioteques 
de Sant Boi
 
19.30 h I Presentació del llibre El sueño de un soñador. 
Del santboià Fructuoso García. Entrada lliure. Lloc: Can 
Massallera. Org.: Ajuntament

Dijous 11 d’abril
De 9 a 20 h I Jornada commemorativa del Dia Mundial 
de la Salut. Hi haurà tallers i activitats relacionades 
amb la salut. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Divendres 12 d’abril
21.30 h I Música. Perruzo i 
Musgo. Perruzo presentarà 
Un principo más, acompanyat 
de Musgo. En el Marc del 
Club Elias. Preu: 7 €, entrada 
anticipada i cd, i 10 €, entrada 
i cd, a la taquilla. Lloc: Cal 
Ninyo. Org.: Cal Ninyo i  Weller
 
23 h I Ball. Preu: 5 €, parella de socis, i 15 €, parella de 
no socis. Lloc: Can Massallera. Org.: Sant Boi Ball 

Dissabte 13 d’abril
D’11 a 17 h I Esport. Torneig de Rugbi Germans 
Bisbal. Lloc: Estadi Baldiri Aleu. Org.: Unió Esportiva 
Santboiana
 
18.30 h I Llibres. Tarda espiralera. Presentació de la 
revista Espiral, El blues del náufrago, de JM Iglesias i 
lectura de poemes. En el marc del Club Elias i Sant Jordi. 
Entrada lliure. Lloc: Cal Ninyo.Org.: Espiral Literària
 
20 h I Xerrada. Torrijas i bunyols 
de quaresma. En el marc de les 
activitats setmanals que realitza 
l’entitat. Entrada lliure. Lloc: 
Casal de Marianao. Org.: Ass. 
Amicitia, de persones separades 
i vídues 

Diumenge 14 d’abril
De 10.30 a 14 h I Esport. Campionat Escolar de 
Ciclisme del Baix Llobregat. Amb 150 nens i nenes de 
6 a 13 anys. Lloc: Parc Ciclista Sant Boi (Can Dubler). 
Org.: Club Ciclista Sant Boi 
 
17.30 h I Ball. Preu: 3 €, socis, i 4 €, no socis. Lloc: Can 
Massallera. Org.: Associació de Veïns Vinyets i Molí Vell

Dimecres 17 d’abril
19 h I Club de lectura en anglès. Reading club. Amb 
The Escape and others stories. Entrada lliure amb 
inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 21 d’abril
De 9.30 a 11 h I Tamborada de diumenge de 
resurrecció. Lloc: diferents carrers de Camps Blancs, 
Torre de la Vila i Casablanca. Org.: parròquia de Sant 
Josep Obrer
  
11.30 h I Visita teatralitzada al Museu. M. Lluïsa 
Casanova, “besneta” de Rafael Casanova, explica com 
era el Sant Boi del segle XVIII i principi del XIX. Entrada 
lliure. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

 
L’Hora del Conte
18 h I Dv. 5. Contes de detectius, a càrrec d’Anna García Cuartero. Dv. 26. Contes 
bromistes i mentiders, a càrrec d’Anna Garia Cuartero. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Dv. 12. Un dia a l’escola de la Georgina, a càrrec de Sara Genovart. Lloc: 
Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Entrada lliure. Organització: biblioteques de Sant Boi

Jugateca ambiental
D’11.30 a 14 h I Dg. 7. Imagina el teu parc. Quins 
animals viuen al parc de la Muntanyeta? Quines flors 
creixen al parc? Dg. 14. Al parc, sense plàstic. Taller de 
bosses amb samarretes. Dg. 28. On dormen els ocells. 
Instal·lació de caixes niu. La Jugateca ambiental és un 
espai de jocs i tallers familiars per aprendre i gaudir 
en família. Lloc: parc de la Muntanyeta. Organització: 
Ajuntament amb la col·laboració de la Fundació 
Marianao i l’AMB

Estonetes familiars
Dj. 11. Performance en família. De 17.15 a 18.15 h I Famílies amb nens i nenes de 4 
a 11 anys. De 18.30 a 19.30 h I Famílies amb nens i nenes d’1 a 3 anys. Amb Tata Inti. 
Inscripció gratuïta: el 4 d’abril presencialment a la ludoteca, a partir de les 17.15 h. Des 
del dia 5, es podrà fer al telèfon 93 652 98 44. Lloc: L’Olivera. Org.: Ajuntament 

Dissabte 27 d’abril
17 h I Club de lectura infantil. Amb La tomba misteriosa, de Jordi Riera i Fabra. 
En Rossend és de vacances a Egipte amb el seu pare, un arqueòleg. Al campament 
es fa amic de l’Aliya, la filla del capatàs del seu pare. Un dia els pares no tornen al 
campament. Es deu haver venjat la mòmia? ... Entrada lliure amb inscripció. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Oci familiar

 
 

Fins al 6 d’abril 
Fotografia. Les veus de l’aigua. Imatges del llibre Les Veus de l’aigua que el fotògraf 
Pepe Navarro ha fet a Burkina Faso amb l’ONG Aigua per al Sahel. Lloc: Bibl. Jordi Rubió

Del 7 d’abril al 27 de maig
Història. Memòria democràtica a Tarragona. Els processos repressius del règim 
franquista, des del seu començament. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament
  

Fins al 20 d’abril. 
Art. La pràctica de la pintura. D’Àlex González. Reflexió sobre l’art i l’evolució històrica 
de la pintura. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

Fins al 23 d’abril
Educació. Batxillerat Artístic. Treballs de l’alumnat de l’INS Camps Blancs. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Del 25 d’abril al 8 de maig
Salut. Cuida’t les dents. Per sensibilitzar els nens i les nenes sobre la importància de la 
salut bucodental. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org. Ajuntament

Fins al 25 d’abril
Fotografia. Hègira. De Joakim M. Vila. Retrats i escenes 
quotidianes de les persones refugiades i migrants que 
fugen dels conflictes bèl·lics i de la pobresa per arribar a 
Europa. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org. Ajuntament

Fins al 27 de juliol
Art. Cosmos. Art alienígena. Amb 250 aliens fets per 
l’alumnat de les escoles, peces d’artistes reconeguts i 
exemples del paper que moltes dones van tenir en el 
descobriment del cosmos. Lloc: Can Castells Centre d’Art. 
Org.: Ajuntament

Exposicions
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19 h I XIX Trobada de 
Dracs de Sant Boi. En el 
marc de la diada de Sant 
Jordi. 19 h Plantada. 20 h 
Exhibició de percussió. 21 
h Cercavila. Recorregut: 
pl. Catalunya, carrers 
Pau Claris i Baldiri Aleu 
i parc de la Muntanyeta. 
22 h L’alumnat de l’escola 
Montbaig representaran 
la llegenda de Sant Jordi. 
Final amb exhibició de foc. Org.: dracs Pepitu i Rufino

Diumenge 28 d’abril
De 8 a 19 h I Esport. XXV Trofeu Internacional Vila 
de Sant Boi de Pentatló 
Modern. 120 esportistes 
de 5 països. Lloc: Escola 
Esportiva Llor. Org.: Federació 
Catalana de Pentatló Modern 
amb la col·laboració del 
Consell Català de l’Esport i 
Ajuntament
 
De 12 a 13 h I Esport adaptat. II Laser Roller Adaptat. 
Prova combinada de cursa i tir laser adaptada per 
a persones amb diversitat funcional. Lloc: Escola 
Esportiva Llor. Org.: 
Federació Catalana de 
Pentatló Modern amb 
la col·laboració de la 
Federació Catalana 
d’Esport Adaptat, 
associació Aramis i 
Ajuntament

A l’escenari
20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 4. La teràpia. Dj. 11. Quan no 
dir res (Una part del tracte). Dj. 25. Obra per determinar. 
Micro teatre de 15 minuts per a 15 persones cada 
sessió. Preu: 3 €, amb consumició. Lloc: Cal Ninyo. Org.: 
Weller
 

Obert Internacional d’escacs 
Dies 5, 12 i 26. 20.45 
h 20.45 h I 31è Obert 
Internacional Vila de Sant 
Boi d’Escacs. Lloc: Casal 
de Marianao. Org.: Club 
d’Escacs Sant Boi amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

Teatre: La visita de l’emperador
Dj. 25. 21 h. Dv. 26 i ds. 27. 21 h i 22.30 h. Dg. 28. 
12 h i 20.30 h. L’espectacle està interpretat per dotze 
joves de la ciutat que 
han estat escollits 
mitjançant un càsting 
realitzat entre actors 
i actrius de Sant Boi. 
L’obra està basada 
en un text de l’actor 
i dramaturg Miquel 
Murga i la direcció 
és a càrrec de Roger 
Cantos, els dos de 
Sant Boi. Preu: 3 €, 
entrada anticipada 
a ticketea.com. Lloc: 
Termes Romanes. 
Organització: Escola 
de teatre Hamlet i 
Ajuntament

Dimarts 23 d’abril

Diada de Sant Jordi. De 10 a 21 h I Fira del llibre amb 
les llibreries Isart, Barbús, Abacus i Còmics Roymac, 
entitats ciutadanes i tallers de contes per la coeducació 
i Sant Jordi solidari. 11 h I Aquí no hi ha ningú, 
espectacle infantil de circ de la companyia Desastrosus 
Circus. De 17 a 18 h I Signatura de llibres dels autors 
santboians Andrés Castro, Vicente Corachán, Fructuoso 
García i Amadeu Déu. 17 h Concert de Canciones de 
nadie. 17.45 h I Exhibició de l’alumnat dels instituts 
Ítaca i Rubió i Ors que ha participat en projecte Poetry 
Slam. 18 h I Gran final de la Llobregat Slam Poetry. La 
persona guanyadora representarà el Baix Llobregat a la 
gran final de Valladolid. A càrrec de Cultura Excèntrica. 
18 h I Bateig de l’Aurèlius, mascota de la Biblioteca 
M. Aurèlia Capmany. 19.30 h Sardanes amb la Cobla 
Sabadell. Piano de cua a disposició de qui el vulgui 
tocar. Lloc: rambla de Rafael Casanova i plaça de 
l’Ajuntament 
De 10 a 19 h I VI Mercat Medieval. Lloc: Llar de Sant 
Josep amb parades d’artesania 
20 h I  Espectacle. De Vilaboi a Federico. Dirigit pel 
santboià Ángel Dorao, compta amb alumnat de les 
escoles i el taller d’escriptura de la gent gran Veus de 
poeta. Entrada gratruïta. Lloc: Cal Ninyo  
Org.: llibreries, entitats ciutadanes i Ajuntament 

Dimecres 24 d’abril
19 h Llibres. Club de lectura fàcil. Amb Cavall de 
guerra, de Michael Morpurgo. Entrada lliure amb 
inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió  Balaguer
 

Divendres 26 d’abril 
22 h I Música. Wattaday i Nuria 
Pine. Funk i jazz de Wattaday 
i funk, neosoul, jazz i blues de 
Nuria Pine (foto). En el Marc del 
Club Elias. Preu: 8 €. Lloc: Cal 
Ninyo. Org.: Cal Ninyo i Weller

Dissabte 27 d’abril
De 8 a 20 h I Esport. Copa d’Europa Juvenil de Pentatló 
Modern. Amb 70 esportistes de 10 països. Lloc: Escola 
Esportiva Llor. Org.: Federació Catalana de Pentatló 
Modern amb la col·laboració del Consell Català de 
l’Esport i l’Ajuntament
 
11.30 h Vermut de contes i música. Amb contes i 
concerts. 11.30 h Contes contats, contes llegits i contes 
pintats. 14 h Dinat de carmanyola (cal portar el dinar). 
16.30 h Concerts. Entrada lliure. Lloc: terrasseta de 
l’Ateneu Santboià. Org.: Col·lectiu Karxofarock
 
16 h I Esport. VIII Cursa i 
Caminada de la Roca Negra, 
Memorial Ricard Verge. 4 
recorreguts (long trail, long 
duo -novetat, per relleus-, 
short trail i caminada). 
Informació: rocanegra.cat. 
Sortida: pl. Mercè Rodoreda. 
Org.: Centre Excursionista 
Sant Boi
 

 
A l’abril, el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat ofereix promocions especials 
per a les famílies. Poden triar entre 
packs familiars a museus, activitats 
gratuïtes, descomptes en allotjaments i 
restaurants o menús infantils gratuïts, 
entre altres promocions que cada 
establiment ha preparat especialment 
per a aquesta campanya.  
Informació: elsupermes.cat
 

12 h I Ds. 6. Jordi Lanuza. Cantant i 
compositor del grup Inspira. Lloc: Cal 
Ninyo. Ds. 13. Jokermen. Homenatge 
a l’actuació de Bob Dylan al Festival 
de Folk de Newport. Lloc: Casal de 
Ciutat Cooperativa. Ds. 27. Smoking 
Stones. Tribut als Rolling Stones. Lloc: 
Casal de Camps Blancs. Ds. 4 de maig. 
Esperit!, amb Mau Boada. Lloc: Casal de 
Marianao. Ds. 11 de maig. Lluís Coloma. 
Lloc: Casal de Casablanca  
Concerts gratuïts  
Org.: Ajuntament  
Més info: festivalaltaveu.cat

I, al maig... Festa Major
A la foto, el cantant Carlos Baute, 
durant l’actuació que va oferir a la Festa 
Major de l’any passat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Documental d’art: Picasso
Dies 28, 29 i 30 d’abril. 21 h I En el marc del cicle 
Grans documentals d’art, 
que es podrà veure fins 
al juliol. Preu: 5,70 €, 
entrada normal, i 4,80 
€, entrada per a la gent 
gran. Lloc: Cinemes Can 
Castellet. Org.: Cinemes 
Can Castellet

Control d’hipertensió i glucosa
D’11 a 13 h I Dimarts i dijous. Controls gratuïts de 
la tensió arterial i de 
la glucosa en sang a 
càrrec de la Creu Roja 
de Sant Boi. Llocs: 
dimarts, Mercat de 
Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou, i dijous, 
Mercat de Torre de 
la Vila. Organització: 
Creu Roja de Sant Boi i 
Ajuntament

Club de lectura en veu alta
11 h I Els dijous. Amb Esto no es un cuento, y otros 
cuentos, d’O. Henry. Cal inscripció prèvia. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi
 

Capacitats diverses 
18 h I Els dijous. Amb 
Drácula, de Bran Stocker. 
Club de lectura adreçat a 
persones amb diversitat 
intel·lectual i diferents 
capacitats lectores. Cal 
inscripció prèvia. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi
 

Mercat de pagès 
De 15 a 21 h I 
Els divendres. 
Productes del 
Parc Agrari 
i artesanals. 
Lloc: rambla de 
Rafael Casanova. 
Organització: 
Ajuntament



clínicos que pueden ayudar a mejorar la salud y el 
bienestar físico y mental de la población.

Por último, ¿qué es el Paciente Experto?
Este programa sigue la misma línea de la 
Prescripción Social. Se basa en el método de 
educación entre iguales. Los centros de salud 
eligen a un “paciente experto” para dirigir las 
reuniones de un grupo de pacientes con la misma 
patología con la supervisión de profesionales de la 
salud. En Sant Boi ya funcionan dos grupos n

fármacos participando en las actividades que se 
les recomiendan. Desde los centros de atención 
primaria se promueve la participación en talleres 
y actividades que recogen las inquietudes de este 
sector de la población

¿Cuál es la mayor demanda de este colectivo?
En los centros de salud nos encontramos con 
muchas situaciones de soledad y aislamiento 
que acaban en demandas de atención médica. 
Muchas personas mayores y con problemas de 
movilidad se encuentran solas y precisan de una 
atención que a veces no obtienen de su entorno 
inmediato. Nos encontramos con dificultades 
para activar recursos rápidamente. Por ejemplo, 
las residencias de la tercera edad están saturadas 
y tienen mucha lista de espera. 

¿Cómo se “receta” la Prescripción Social?
La derivación a los recursos se puede hacer a 
través de la consulta médica, la enfermería o la 
trabajadora social. La primera tarea consisten 
en identificar los activos de salud existentes en 
el territorio para poder prescribirlos. Estamos 
trabajando en la elaboración de un mapa de 
activos que detalle las actividades y los recursos 
saludables. Se trata de recursos comunitarios no 

¿En qué consiste la Prescripción Social? 
Este programa pretende identificar aquellas 
actividades de la comunidad que ayudan a 
promover la salud y a reducir la medicalización. 
Está demostrado que la actividad física mejora 
el estado de salud de las personas y reduce el 
consumo de fármacos.

¿Cuándo comienza este programa? 
La Prescripción Social es un programa impulsado 
por el Departament de Salut de la Generalitat y la 
Agència de Salut Pública. Su propósito es dar más 
visibilidad a la salud comunitaria. El objetivo es 
aprovechar los recursos del territorio para mejorar 
la salud de la comunidad.

¿Y en el caso de Sant Boi?
Aquí en Sant Boi se empezó a elaborar el proyecto 
hace un año. Contando con el impulso del 
Ayuntamiento, la prueba piloto del programa se 
ha iniciado en Camps Blancs y Casablanca aunque 
la intención es extenderlo progresivamente a 
todos los barrios de la ciudad.

¿Quienes se benefician de esta iniciativa?
Los pacientes con enfermedades cardiovasculares 
o con trastornos de salud mental son receptores 
potenciales aunque la población es amplia. A partir 
de los 15 años y hasta la última etapa de la vida se 
pueden obtener los beneficios de la Prescripción 
Social. Por supuesto las personas de la tercera edad  
pueden mejorar su salud y reducir el consumo de 

N “La actividad física 
mejora el estado de 
salud y reduce el 
consumo de fármacos”

N “Las situaciones de 
soledad y aislamiento 
acaban en demandas de 
atención médica”

MARÍA ROSA GARCÍA es adjunta a la dirección del EAP Camps Blancs y directora de Enfermería del 
Servicio de Atención Primaria Baix  Llobregat Litoral. Hace 26 años que desarrolla su labor profesional 
en Sant Boi. Ahora coordina el programa de Prescripción Social y es referente del programa Paciente 
Experto Catalunya del Servicio de Atencion Primaria Baix Llobregat Centre.

“Es necesario dar 
más visibilidad a la 
salud comunitaria”


