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Orgullosa de Sant Boi, la meva ciutat
Orgullosa de Sant Boi, mi ciudad

A

l desembre de l’any 2017 es va posar en marxa
per primer cop la campanya ‘Sant Boi respira un altre aire’. Des d’aleshores, el seu missatge ha contribuït repetidament a expressar i a reforçar la nostra
autoestima col·lectiva.
En el Viure Sant Boi que teniu a les mans seguim
desenvolupant aquesta campanya de ciutat. Aprofitant aquest fet, vull dir un cop més, amb tot el
meu convenciment, que em sento orgullosa de
Sant Boi. I, en especial, que em sento orgullosa de
la seva gent.
Som una ciutat creativa i innovadora, plena de
talents individuals i col·lectius que s’estan concretant, ara com mai, en una gran efervescència
d’il·lusions, idees, projectes i accions.
Som una ciutat d’èxit. Èxit de la gent de Sant Boi,
de centenars de dones i d’homes que destaquen
i són referents en l’esport, la restauració, les arts
plàstiques i audiovisuals, la investigació científica o
el món de l’empresa.
Gent que valora l’esforç, el respecte i la convivència. Gent innovadora i emprenedora, capaç
de superar les dificultats amb el cap ben alt i tirar
endavant treballant sense descans per construir
futur i noves oportunitats. És el cas, per exemple,
de l’Ángel Velasco, propietari de l’empresa Torrons
Vicens, que protagonitza aquest mes la contraportada de la revista.
Estic orgullosa de ser l’alcaldessa d’una ciutat
que, gràcies a la seva gent, ja respira un altre aire.

E

n diciembre del año 2017 se puso en marcha la
campaña ‘Sant Boi respira un altre aire’. Desde entonces, su mensaje ha contribuido de manera repetida a expresar y a reforzar nuestra autoestima
colectiva.
En el Viure Sant Boi que tenéis en las manos seguimos desarrollando esta campaña de ciudad. Aprovechando este hecho, quiero decir una vez más,
con todo mi convencimiento, que me siento orgullosa de Sant Boi y, en especial, me siento orgullosa
de su gente.
Somos una ciudad creativa e innovadora, llena de
talentos individuales y colectivos que se están concretando, ahora como nunca, en una gran efervescencia de ilusiones, ideas, proyectos y acciones.
Somos una ciudad de éxito. Éxito de la gente de
Sant Boi, de centenares de mujeres y de hombres
que destacan y son referentes en el deporte, la restauración, las artes plásticas y audiovisuales, la investigación científica o el mundo empresarial.
Gente que valora el esfuerzo, el respeto y la convivencia. Gente innovadora y emprendedora, capaz
de superar las dificultades con la cabeza bien alta y
seguir adelante trabajando sin descanso para construir futuro y nuevas oportunidades. Es el caso, por
ejemplo, de Ángel Velasco, propietario de la empresa
Torrons Vicens, que protagoniza este mes la contraportada de la revista.
Estoy orgullosa de ser la alcaldesa de una ciudad
que, gracias a su gente, ya respira un aire distinto.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Som una ciutat plena
de talents individuals
i col·lectius, de gent
innovadora i amb valors
NSomos una ciudad llena
de talentos individuales
y colectivos, de gente
innovadora y con valores

Sant Boi farà un homenatge a les
dones jubilades amb motiu del 8M
NUn Dia Internacional de les Dones reivindicatiu per seguir reclamant els drets de les dones

L’Ajuntament retrà homenatge a les dones jubilades de Sant Boi el dia 7 de març
vinent (Complex Esportiu Pau Gasol, 18 hores). Amb motiu de la commemoració del
Dia Internacional de les Dones, cada any
des de 2003 s’organitza a la ciutat un acte
de reconeixement públic a un col·lectiu
professional de dones.
En aquesta ocasió es vol reconèixer el
treball -remunerat o no remunerat- realitzat al llarg de la vida per les dones que
actualment estan jubilades. La intenció és

reconèixer les feines que han fet -i que encara fan- aquestes dones: a la societat en
general i al municipi en particular. Es tracta
de tasques imprescindibles per al sosteniment de la vida i de la societat , poc reconegudes.
Els darrers anys, s’ha reconegut públicament el treball i el paper de les dones
professionals dels sectors de la gastronomia i la restauració (2018), la comunicació
(2017), la salut mental (2016), l’educació
(2015), l’atenció social (2014), la música
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A la imatge, l’acte
d’homenatge a les
dones del sector de
la gastronomia i la
restauració que es
va fer l’any passat.

(2013), l’escriptura (2012), les arts escèniques (2011), les arts plàstiques (2010) o
l’esport (2009).
Les persones interessades en participar a
l’acte poden trucar al telèfon 93 635 12 26
o enviar un missatge al correu protocol@
santboi.cat.

Concurs a Instagram

Una novetat de la celebració del Dia Internacional de les Dones a Sant Boi és
l’organització d’un concurs a Instagram. El

Actes més destacats de
la celebració del 8M
• DIMECRES 6 DE MARÇ

17 h Ofrena floral al monument de
la dona treballadora i lectura del
manifest.
Lloc: c/ Eduard Toldrà, s/n

• DIJOUS 7 DE MARÇ

18 h Homenatge a les dones
santboianes jubilades.
Lloc: Complex Esportiu Municipal
Pau Gasol

• DIUMENGE 10 DE MARÇ
19 h Teatre:
Representació de l’obra
“Esguerrades” a càrrec de la
companya Teatre et Alia.
Lloc: Can Massallera

• DIMARTS 12 DE MARÇ

18 h Cinefòrum:
The wife (basada en la novel·la
homònima de Meg Wolitzer).
Lloc: Cinemes Can Castellet

• Tota la programació:
igualtatsantboi.cat
santboi.cat/diadones

concurs consisteix en publicar, entre el 6
de febrer i el 6 de març, fotografies que reflecteixin la igualtat entre dones i homes,
seguint els temes concrets de cada setmana, al hashtag #igualtatstboi8m19. El premi
setmanal consisteix en un lot de llibres, valorat en 250 euros, que l’Ajuntament adquirirà a les llibreries de Sant Boi.

Programa d’activitats

L’ofrena floral al monument de la dona
treballadora i la lectura del manifest de la

III Pla d’Igualtat: un nou pas endavant
cap a un Sant Boi 100% igualitari
El Ple municipal ha aprovat inicialment,
per unanimitat, el III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutat. És un instrument per
reforçar l’aposta per la igualtat i aplicar en
aquest àmbit polítiques innovadores amb
conseqüències efectives en les vides de
les persones. El document s’ha construït
de manera participativa i 50 persones han
pres part en les diferents sessions celebrades per a la seva elaboració. Entre elles hi
havia representants del Consell Municipal
de les Dones i persones a títol particular.

Antenes d’igualtat

Una de les mesures més imminents serà la
implantació de les ‘Antenes d’Igualtat’, una
figura clau per a la introducció de la perspectiva de gènere a les diferents àrees de
l’Ajuntament. Persones de la plantilla municipal actuaran com a referents d’igualtat i
vetllaran perquè les diferents àrees de gestió compleixin els compromisos del pla i el
seu calendari d’execució.

El programa del
8M acull activitats
de caire cultural i
social.

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.

jornada, que es faran el dia 6 de març, són
el pròleg dels actes de celebració del 8M
a Sant Boi. L’endemà, dia 7 de març, tindrà lloc l’homenatge a les dones jubilades.
Coincidint amb el dia de la commemoració,
el mateix 8 de març a la tarda, es farà la
manifestació unitària que comptarà amb la
participació de les dones de Sant Boi que
es concentraran a les 17.45 h a l’estació de
FGC per sortir cap a Barcelona.
D’altra banda, el programa d’activitats
preveu la celebració del dinar intercultural,
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Pressupost i contractació

El III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutat 2019-2023 també preveu que els pressupostos 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

Es preveu aplicar mesures correctores a les
zones del nucli urbà que creen inseguretat
a les dones i feminitzar l’espai natural perquè les dones hi puguin practicar esport
segures.

Sis àmbits d’actuació

El document 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, representacions teatrals, cinefòrum, concerts i exposicions (vegeu el quadre d’aquesta mateixa pàgina).
Cal afegir que el dia 21 de març, a les
17.30 h, començarà a Can Massallera l’acte
anomenat Converses feministes.
Finalment, els clubs esportius de la ciutat
faran, durant el cap de setmana del 9 i 10
de març, la lectura del manifest del 8 de
març abans d’efectuar les seves respectives
competicions n

E-Bicibox: nuevo
servicio público
de bicicletas
eléctricas
El pasado 12 de febrero entró en
funcionamiento el nuevo servicio
público de bicicletas eléctricas conocido
como e-Bicibox. Sant Boi cuenta con
dos módulos de estacionamiento
exclusivos, iguales a los que se utilizan
para el abono Bicibox, situados en el
aparcamiento de la estación de FGC y
en la ronda de Sant Ramon (cerca de la
C-245). La capacidad es de 14 vehículos
cada uno.
El objetivo del abono e-Bicibox es
fomentar el uso cotidiano de la bicicleta
como un modo de transporte sostenible,
para cualquier tipo de desplazamiento
y para cualquier ciudadano. Por ello,
e-Bicibox ofrece bicicletas eléctricas.
Este servicio,
impulsado
por el Área
Metropolitana
de Barcelona,
se extiende por
once municipios
(se podrá coger
la bicicleta
en cualquiera
de estos
municipios y
devolverla a
cualquier otro durante el mismo día).
Más adelante, se ampliará el número de
municipios metropolitanos adheridos al
servicio.
El abono e-Bicibox da derecho a
disponer, como máximo durante un día,
de una bicicleta eléctrica compartida y
ocupar una plaza de estacionamiento en
los módulos e-Bicibox.
El acceso al servicio tiene una cuota
de 30 euros al año y una tarifa según
franjas temporales de uso. Los primeros
30 minutos son gratuitos y, a partir
de ahí, cada media hora cuesta 50
céntimos (hasta un máximo de 5 horas).
Para hacer uso del servicio hay que
registrarse en la web Bicibox.cat.

Los municipios
reclaman a
Fomento el
proyecto de la
variante
Las alcaldesas de Sant Boi, Lluïsa Moret;
Santa Coloma de Cervelló, Anna Martínez,
y Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich;
la alcaldesa accidental de Torrelles de Llobregat, Isabel Martínez Soriano, y el gerente de Infraestructuras Viarias y Movilidad
de la Diputación de Barcelona, Vicente Izquierdo, se reunieron el 18 de febrero en
la sede del Ministerio de Fomento, en Madrid, con el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo. En el transcurso del encuentro, Izquierdo informó de
la intención del Ministerio de Fomento de
contar antes de finales de este año con el
proyecto de finalización de las obras de
la variante de la carretera comarcal C-245
para adjudicar su ejecución a lo largo del
2020. Las obras comenzaron en 2009 y

Unidad de
acción

Los ayuntamientos
afectados por
las obras de la
variante han
mantenido en
todo momento la
unidad de acción
para reivindicar
la finalización
de esta
infraestructura.

desde entonces han sufrido múltiples interrupciones y aplazamientos.
El responsable ministerial también manifestó la intención de firmar de manera
inmediata un protocolo de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Diputación de Barcelona para llevar a cabo, de
manera conjunta, el desdoblamiento del
ramal de conexión entre la BV-2002 y la
autovía A2 y la modificación de la rotonda
de Sant Vicenç dels Horts que conecta la
BV-2002 con el A2 y la B23 ( ‘rotonda de les
Ovelletes’).
Estas dos actuaciones reducirían el colapso de la rotonda y los accesos a la autovía
y la autopista en horas punta y mejorarían
la movilidad de los vecinos y las vecinas de
las tres poblaciones n

Las novedades del servicio de autobuses, en marcha. Desde el 13 de febrero, la línea SB1 ofrece

un 25% más de frecuencia de paso (un autobús cada 12 minutos, de lunes a viernes). La SB1 ha incorporado
vehículos más grandes, ganando en capacidad de transporte. Por otro lado, desde el 5 de marzo,
la frecuencia de paso de la L96 será de 12 minutos (excepto los sábados y festivos de invierno, que será
de 20 minutos). En breve se pondrán en marcha las nuevas líneas exprés E70 (reforzando la L70) y E79 (en
sustitución de la L79), con frecuencias de paso de 10 y 8 minutos, respectivamente. Los nuevos cuadros de
horarios y el resto de la información se pueden consultar en santboi.cat/milloresbus.

Viure Sant Boi
N març 19

14

Proyecto
socioeducativo
dirigido a jóvenes
i adolescentes

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

Los trámites con el Ayuntamiento
ya pueden hacerse por Internet
Desde este mes de marzo, hacer cualquier trámite es más fácil, más rápido y más cómodo
para la ciudadanía de Sant Boi. La gran mayoría de los trámites municipales se han digitalizado para que puedan realizarse por Internet
con el móvil, la tableta o el ordenador. A cualquier hora del día y desde cualquier lugar, sin
necesidad de desplazamientos ni colas.
Hasta el mes pasado podían hacerse electrónicamente una veintena de trámites (por
ejemplo, la solicitud de volantes de empadronamiento o de las licencias necesarias
para abrir un negocio). Ahora ya es posible
con la gran mayoría de los más de 400 trámites que gestiona el Ayuntamiento (entre
ellos, por ejemplo, los relacionados con las
licencias de obras, el matrimonio civil o el
censo de animales de compañía).
Para poder llevar a cabo una tramitación
digital hay que dirigirse a santboi/tramits,
entrar en la Guia de tràmits y elegir el trámite deseado. Para completar el proceso,
en la mayoría de los casos es necesario dis-

La tramitación
electrónica
es una obligación
legal que se
propone ofrecer
un mejor servicio
a la ciudadanía

poner del identificador digital idCAT móvil
(o cualquier tipo de certificado digital).

Obtener el idCAT móvil

Darse de alta del idCAT móvil es muy sencillo; tras solicitarlo en la web idecat.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. Para ajustarse mejor a esta nueva prioridad, la OMAP
ha pasado a denominarse Oficina Municipal
de Asistencia a las Personas n
santboi.cat/tramits
idecat.cat
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El proyecto Espacio Público/Espacio
Joven acaba de ponerse en marcha
para dar respuesta desde la proximidad
a las inquietudes y necesidades de la
población juvenil y adolescente de Sant
Boi. La iniciativa se financia en un 50%
mediante una subvención europea de
los fondos FEDER.
Cuatro jóvenes dinamizadores juveniles
(más una persona coordinadora)
trabajan desde este mes a pie de calle
para mantener un contacto directo con
jóvenes y adolescentes de la ciudad
y acompañarlos en un proceso de
crecimiento personal.
Los aspectos que se quieren reforzar
con este proyecto comunitario y
socioeducativo tienen que ver con
la capacidad de tomar decisiones,
gestionar las emociones, generarse
oportunidades laborales y educativas,
orientar sus proyectos personales hacia
la vida adulta, conocer mejor el entorno
u organizar de manera productiva su
tiempo personal y de ocio.
La tarea del nuevo equipo de agentes de
dinamización juvenil (contratados por
dos años) permitirá al Ayuntamiento
conocer más en profundidad la realidad
de las personas jóvenes y adolescentes
de Sant Boi y responder mejor a sus
necesidades e inquietudes mediante
nuevas iniciativas surgidas de este
contacto.

Nous contenidors de roba usada
L’Ajuntament i l’entitat Solidança
han signat un conveni per ampliar
el programa de recollida selectiva
de roba usada
mitjançant la
instal·lació de 15
nous contenidors
(ara n’hi ha 30 al
terme municipal).
L’objectiu del
programa Roba
Amiga, en marxa
des de 2002, és
augmentar la
recollida de roba usada i facilitar
la inserció laboral de persones en
situació de vulnerabilitat social.

Una trobada popular rememorarà la repoblació realitzada el 2007 per recuperar la zona cremada a Sant Ramon

La ciutat s’implica en la cura i l’ús
responsable de l’espai públic
140 entitats i escoles de Sant Boi van signar el maig de 2018 el Contracte de Ciutat,
un compromís col·lectiu per a la cura i l’ús
responsable de l’espai públic. L’Ajuntament
els ha ofert assessorament i materials de
treball per ajudar-les a fer realitat el seu
compromís, sumar-se a aquest gran objectiu de ciutat i incloure les seves accions en
un ‘banc de bones pràctiques’ locals.
Al llarg dels pròxims mesos, les entitats
podran participar en activitats públiques
de sensibilització proposades per visibilitzar la importància de cuidar els nostres carrers i places i l’entorn natural de Sant Boi.

Tinença responsable d’animals

La primera acció prevista és la reactivació de
la campanya ‘Premi o multa: tu tries!’, que reconeix les bones pràctiques ciutadanes en relació amb la tinença d’animals i sanciona, per
contra, les conductes inadequades. Durant
març, un punt itinerant oferirà informació
sobre aquest tema a diferents llocs públics
i a la seu d’algunes entitats. Un equip de 14
agents ambientals col·laboraran durant un

El Contracte
de Ciutat ’

signat el passat
mes de maig
preveia accions
i activitats
públiques de
sensibilització

any en accions que, com aquesta, tenen com
a objectiu fomentar la corresponsabilitat.

La primavera arriba a Sant Ramon

Una altra activitat, prevista per a diumenge
24 de març, és ‘La primavera arriba a Sant
Ramon’. La trobada recordarà la repoblació
popular d’arbres feta l’any 2007 a la zona
de la muntanya que havia cremat l’estiu
anterior. Hi són convidades les persones i
col·lectius participants en aquella repoblació, les entitats i escoles signants del Contracte de Ciutat i, simbòlicament, les famílies amb infants que hagin nascut durant
2018. Tothom podrà veure ‘in situ’ com han
evolucionat els arbres que s’hi van plantar,
participar en una nova plantació a la zona
i apadrinar un arbre o una petita zona del
bosc, assumint la responsabilitat de la neteja i el manteniment posteriors.
Al maig, les jornades Let’s Clean up Europe -de conscienciació sobre l’impacte de
l’abocament incontrolat de residus- i la Trobada Animals & Cia donaran continuïtat a les
accions de foment de la cura de l’espai públic.
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Reconeixement a la recollida
selectiva de paper i cartró

El 7 de febrer va tenir lloc a Madrid
l’acte oficial del
programa ‘Pajaritas
Azules 2019’,
organitzat per
Aspapel. Aquesta
iniciativa reconeix
l’excel·lència i la
millora contínua en la gestió municipal
de la recollida de paper i cartró. Sant
Boi va rebre per primer cop Tres
Pajaritas Azules, el reconeixement
màxim concedit per aquest programa.

Millora de la qualitat de l’aire

L’Oficina Municipal d’Assistència a
les Persones (OMAP) compta des de
febrer amb un fitoremediador, és a dir,
un sistema vegetal per a la depuració
i la millora de la qualitat de l’aire.
L’acció combinada de diferents plantes
hi redueix la presència d’agents
contaminants.

Sant Boi celebra el març
amb sabor de carxofa
La carxofa és el comú denominador del
gruix de les activitats que es desenvoluparan a Sant Boi durant el mes de març. El
punt culminant del programa serà la celebració de la tradicional Carxofada que tindrà lloc el 31 de març.
Els camps de carxofes del Parc Agrari de
Sant Boi es podran visitar amb bicicleta durant la Carxofada. L’activitat començarà a
les 10 del matí a la plaça de l’Ajuntament
(preu 2 euros).

Activitats

La programació d’activitats arriba farcida
d’actes on la carxofa és protagonista. Cal
destacar un showcooking, a càrrec de la
cuinera marroquina Noura El-Kerrach i el
Col·lectiu Degusta, maridat amb la cervesa
santboiana Carxofa Beer. Durant la celebració de Rubrifolkum (7-9 de març) es sortejarà cada nit una caixa de carxofes i calçots.
El 22 de març, a les 18 h, a la plaça de Catalunya tindrà lloc l’espectacle Bon Profit on
les verdures seran les protagonistes.
Les principals activitats del mes de la
carxofa es poden consultar a l’Agenda del

Viure Sant Boi (pàg. 22). La programació
completa es troba a agendasb.info.

Menús i tapes amb carxofa

Un bon grapat d’establiments d’hostaleria
de Sant Boi oferiran, durant el mes de març,
una amplia oferta de menús i tapes elaborats amb carxofa. Els menús es podran desgutar als restaurants Bavi Bistro, Cal Vitus,
De Tapes, El orígen del pecado, El Pou de
la Beleta, Diversus de Dalt, Escándalo, Il
pecatto di Cupido i Marimorena. Les tapes
es podran trobar als bars i restaurants El
Fogón, Gater, Rico Rico, Droop Àccura, Tot
begut tot per beure, El Castell, Moments,
Obrador i Pastisseria Romani i La Copeta.

Concurs a Instagram

Els comerços associats a Sant Boi Comerç
decoraran els seus aparadors, del 15 al 27
de març, amb motius carxofers per promoure la carxofa i la festa “la carxofada”.
El concurs consistirà en publicar fotografies
dels aparadors que es cregui més atractius
amb l’etiqueta #comerçcarxofer i visitar el
perfil @santboicomerç.

Un pla d’ocupació reforça les
tasques de neteja als barris
11 persones de Sant Boi en situació d’atur
van començar a treballar a mitjans de febrer
per reforçar les tasques de la neteja viària
als barris de la ciutat. Les persones contractades mitjançant el programa Enfeina’t
(sis dones i cinc homes) faran durant un any
tasques de manteniment de l’espai públic:
netejar les voreres i els escossells, buidar
papereres, repassar l’estat de les àrees de
contenidors de residus o reforçar la neteja
de les places de la ciutat.
Aquest programa és un pla d’ocupació
adreçat a persones en situació d’ atur de
llarga durada que compta amb una subvenció de 308.000 € del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de

Empleo, Migraciones y Seguridad Social.
L’Ajuntament farà un seguiment i acompanyament de les persones contractades per
facilitar que tinguin una bona adaptació a
la feina i més possibilitats per retornar posteriorment al mercat laboral ordinari.

Segon pla en marxa

650 persones de la ciutat amb dificultats
per incorporar-se al mercat laboral prendran part enguany en un total de nou iniciatives (plans d’ocupació i dispositius d’orientació i inserció laboral) subvencionades
per diverses administracions.
El programa Treball i Formació va ser la
primera que es va posar en marxa. El programa Enfeina’t ha estat la segona.
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La carxofa,
principal ingredient
del cartell de
la celebració.

Descomptes als hotels

Els hotels de Sant Boi faran, el 30 de març,
una oferta especial pels visitants que vulguin venir el dia d’abans de la Carxofada.
Es podrà gaudir de la promoció “Oferta
Carxofada” als webs dels diferents hotels n

Laura Solís,
regidora

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

N 8 de març més
necessari que mai

A

quest 8 de març tornem a commemorar el Dia Internacional de les Dones. En els darrers anys, el feminisme
i la igualtat de gènere han passat a
formar part de l’agenda política i social
com mai a la història.
Però seguim en una lluita lícita i real
contra la discriminació de la meitat
de la població per raó del seu gènere. Una discriminació que ens obliga a
l’explotació dels nostres cossos, que
ens viola, que ens mata.
I les estadístiques continuen reflectint de manera objectiva dia a dia, any
rere any, una crua realitat que no podem ignorar.
Aquesta és la veritat, i a Sant Boi,
una ciutat compromesa històricament
amb les polítiques d’igualtat, seguirem
treballant per eradicar la violència masclista i per aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes.
Malgrat els avenços, cal fer visibles
les noves amenaces, com ara determinades formacions polítiques que volen
destruir el camí fet. Cal aplicar la perspectiva de gènere d’una manera transversal per impregnar totes les nostres
polítiques. Cal crear nous instruments
en pro de la igualtat. Cal apostar per
la prevenció i per fer arribar aquests
missatges a tothom, en especial als i
les joves. Cal seguir donant suport en
tot moment a les dones víctimes de la
violència masclista.
Aquest és el nostre camí, i el continuem caminant conjuntament, dones
i homes, per aconseguir una societat
realment igualitària.

Olga A. Puertas,
regidora

Daniel Martínez,
regidor

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Nou reglament per
a un nou model de
participació

E

N Los faroleos

l Ple Municipal de febrer va aprovar
per unanimitat el nou reglament de
participació ciutadana. Un reglament
que és la culminació del procés que
hem treballat al llarg d’aquest mandat
i que ha tingut com a objectiu la definició d’un nou model de Participació
Ciutadana a Sant Boi.
En els últims anys, les polítiques de
participació ciutadana s’han treballat
sota un nou prisma que ha apostat per
donar resposta a les necessitats i demandes actuals en matèria de participació i als grans reptes que vam assolir
conjuntament amb la ciutadania.
És així com hem anat treballant experiències pilot a alguns consells de
districte i sectorials, s’han impulsat
els pressupostos participatius, processos de participació vinculats a l’urbanisme i espai públic, la creació de
la plataforma digital de participació...
Totes aquestes experiències, aportacions, reflexions i valoracions recollides
durant aquest temps són les que han
inspirat i nodrit la redacció del nou reglament.
Així doncs, tenim un reglament que
dóna resposta i blinda aquest nou
model de participació i que s’adapta
als compromisos adquirits. Un instrument al servei de la ciutadania i que entén la participació com un dret. Creiem
que aquest document és una aposta
clau per seguir fent de Sant Boi una
ciutat referent en matèria de participació ciutadana.

C

omo profesora he visto dificultades
en hacer restas; pero si resto la renta
media española 25.950 euros de la santboyana 25.645 euros; sabremos fácil
que Sant Boi está por debajo de la española en -305 euros. También nuestro
GPS nos valdrá para saber que todos
nuestros vecinos nos superan y que somos los más pobres de la comarca, tras
Cornellá. Se nos dice que todo en Sant
Boi, funciona. NO. Pura ilusión. La resta inicial conlleva un 15,2% de pobreza,
un paro del 12 al 14%, las 5000 raciones
alimentarias y 2 comedores benéficos.
Fracaso y abandono escolar temprano.
Se ha jugado con nosotros con faroleos: somos sostenibles, saludables…
un cuartel ganado, una ciudad de cine,
esculturas japonesas, hotelitos. No se
fíen, obras son amores, ruinas del Ateneo, rutas en obras, la gasolinera de Llicá de Vall. Su despilfarro en Nicaragua.
Son 40 años de mala gestión; miren
el agua turbia del viejo Canal (1896),sin
cubrir, su hedor, su maleza.
Y un Parc Agrari, 800 ha con chabolas pero sin industria ligada; un Polígono industrial, caduco, sin atractivo. 3
Hoteles. La realidad es esta y se debe
voltear.
Presumen del tema lila, sin cifras de
violencias y, de estas, ¿cuántas serán
de tipo pedófilo escolar o de abuso laboral? ¿Tienen previsto atenderlas? El
naranja y el violeta, combinan bien.
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Miquel Salip,
regidor

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

N Compromís
Republicà
per Sant Boi

L

’any 2015, el republicanisme d’esquerres va tornar a l’Ajuntament
després de 4 anys sense tenir-hi presència, però amb el bagatge de molts
anys treballant a la ciutat, des de les
institucions i des del carrer. Durant
aquests 4 anys, i amb 3 regidors, hem
estat l’oposició més activa i propositiva del consistori, amb prop de 300
propostes de caire molt divers, intentant contribuir a la millora de la ciutat i al bé comú dels santboians i les
santboianes.
Després d’aquests 4 anys, però,
volem anar a més. Perquè no ens
conformem amb estar a l’oposició.
No ens conformem amb mantenir la
tranquil·litat d’esperit defensant la
puresa dels nostres plantejaments
ideològics. Però tampoc ens conformem amb fer de crossa dels qui porten 40 anys governant la ciutat, com
han fet alguns massa sovint, i limitar-nos a fer gestió, per satisfactòria
i positiva que sigui. Nosaltres volem
fer política. Amb majúscules. Volem
agafar la nostra visió de la ciutat i posar-la al servei del col·lectiu.
Una visió que es concreta en el nostre Compromís Republicà per Sant
Boi, que podeu consultar al nostre
web i que conté 5 compromisos clars.
Fer possible el canvi polític; fer de
Sant Boi una ciutat oberta, viva i de
qualitat; pensar en el Sant Boi del futur; defensar els valors democràtics i
els drets fonamentals i, finalment, el
nostre compromís inequívoc amb la
República Catalana.

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Assemblea oberta
del 23 de març de 2019

N Una ciudad de zanjas

N Solucions per
Sant Boi!

E

E

S

l dissabte, 23 de març de 2019, a les 18
hores, tindrà lloc en el Casal de la Ciutat-Cooperativa una assemblea oberta
de Gent de Sant Boi. L’objectiu no és
un altre que donar comptes als nostres
militants, simpatitzants i votants de la
tasca realitzada per Gent de Sant Boi
durant aquest mandat, tant en l’Ajuntament com a institució com fora d’ell.
Per això estarem presents els regidors
de Gent de Sant Boi, per explicar la feina realitzada, per escoltar-vos i per contestar les vostres preguntes o dubtes i
també per parlar de futur.
En aquest sentit dir que Gent de Sant
Boi no acaba, només evoluciona, ha arribat el moment de bifurcar-lo, entre
altres coses perquè Podemos en el 2015
no es presentava com a tal a les eleccions municipals i ara sí que hi ha la maduresa necessària per a fer-ho.
Al seu torn altres companys conformen -al costat de nous actors- la candidatura de Guayem, als quals els desitjo
tota la sort del món en la seguretat que
els nostres objectius de fons són els
mateixos: el benestar dels santboians i
santboianes.
Igualment dir que per a mi és i ha estat un honor treballar en Gent de Sant
Boi i ser portaveu del seu grup municipal, he conegut excel·lents companys i
persones, compartit objectius polítics i
que, segur que, encara que continuem
per camins diferents, en molts temes
continuarem coincidint.
Per tot això convoquem l’assemblea
oberta i us convidem a tots els que vulgueu a participar en ella.

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

n 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 dónde vaya: zanjas, agujeros,
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 acuerda luego
de que hacemos cosas.
Así pues, como el ciudadano solo se
va acordar de lo último, pues metemos
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 vuelven 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 limpieza
que es algo que no pasa desapercibido
para nadie.

om conscients que hi ha partits que
fan política des de la queixa permanent, aquesta és la seva zona de confort, no sumen ni construeixen, tan
sols basen el seu discurs en aspectes
negatius. Aquesta filosofia no és la
nostra, la zona de confort de Junts per
Sant Boi és amb els ciutadans i ciutadanes, amb les entitats, empreses, associacions... El nostre discurs s’escriu
amb el treball d’escoltar, compartir i
debatre amb els que som i fem Sant
Boi. I com que fem política de carrer,
coneixem de primera mà les mancances de la ciutat i les necessitats dels veïns i veïnes. I amb total seguretat podem afirmar que l’Ajuntament de Sant
Boi no té projecte de ciutat. La política
no s’ha de basar en realitzar accions
puntuals com veiem aquest dies, sinó
que cal dissenyar una estratègia i un
model de ciutat que englobi tots els
àmbits i col·lectius que formem part
d’aquesta. S’ha de millorar en seguretat i neteja dels espais i equipaments
públics, enfortir el compromís i la
col·laboració amb les entitats esportives de Sant Boi, s’ha de potenciar
el comerç de proximitat, reforçar les
estructures de col·laboració amb les
entitats, cal seguir treballant per tenir
una piscina municipal, desencallar la
situació de l’Ateneu, de les entrades i
sortides de Sant Boi i dels pisos de protecció oficial, apostar pel medi ambient i el parc agrícola com a motor verd
del nostre territori, cal potenciar les
polítiques socials per estar més a prop
dels col·lectius vulnerables.
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Tauler
Orientació per a dones

L’Ajuntament posa en marxa
el projecte POEFE per millorar
l’ocupabilitat de les dones en situació
de vulnerabilitat amb expedients
oberts als serveis socials. Se
seleccionaran 30 dones (entre 2019 i
2020) que rebran formació i orientació
laboral i un certificat professional de
nivell 2 en serveis de restaurant. El
projecte està cofinançat en un 50%
pel Fons Social Europeu, a través
del Ministeri de la Presidència, i
l’Ajuntament.
Informació: ocupacioiempresa.
santboi.cat.

Projectes singulars

El programa de formació Projectes
Singulars, adreçat a persones joves
beneficiàries del Sistema Garantia
Juvenil, ofereix formació a mida
en serveis de restauració, auxiliar
administratiu/va i atenció a la
clientela. És una iniciativa del Fons
Social Europeu gestionada pel SOC i
el Consell Comarcal.
Informació: Masia de Torre Figueres,
de 9 a 14 h, i al telèfon 93 6351246.

Inserció laboral

Continua oberta la segona
edició d’Ubicat, un programa
d’acompanyament a la inserció
laboral a persones residents a la
ciutat inscrites al Servei d’Ocupació
de Catalunya. Ofereix sessions
d’assessorament en màrqueting i
currículum personal, recerca de feina
i recursos per a un procés de selecció,
entre altres.
Informació: ocupacioiempresa.
santboi.cat i Club de feina (Masia de
Torre Figueres.Tel. 93 6351246).

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).

Portes obertes als centres educatius. Els centres escolars de Sant Boi faran jornades de

portes obertes durant el mes de març en el marc de la preinscripció escolar per al curs 2019-2020.
Les famílies amb infants nascuts l’any 2016 (inscripció a P3) rebran informació al seu domicili. Les
dates de preinscripció escolar encara no han estat comunicades oficialment, encara que es preveu
que seguin els primers dies d’abril. Més informació: santboi.cat/curs1920 i Oficina Municipal d’Escolarització (L’Olivera, pl. Montserrat Roig, 1. Dl., de 16 a 19 h, i dt. i dj., de 10 a 13 h)

Casals d’estiu 2019

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 21 d’octubre.
Per fer propostes sobre com volen que sigui
l’acte (música, l’ambientació, etc) només han
de respondre un formulari al web municipal.
A més, també estan convidats a les trobades
que s’aniran organitzant per preparar
l’esdeveniment.
Informació: santboi.cat/festa18 i
joventutsantboi.cat

Formació per a joves

Està oberta la inscripció per als cursos 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
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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).
Informació i inscripció: santboi.cat/casalsestiu

Un carnet de premi

Ara, el Carnet Jove
SB té premi. Els joves
donats d’alta al Carnet
SB Jove de Sant Boi,
poden guanyar 100 €
en vals de compra al
sorteig que es farà el dia
8 d’abril. Les persones entre 16 i 30 anys són
a temps de validar el carnet i poder ser de les
afortunades.
Com fer-se el carnet: santboi.cat/carnetsbjove,
joventutsantboi.cat

Març’19
Noces d’Or

La Coordinadora d’Associacions de la Gent
Gran i l’Ajuntament organitzen l’homenatge a
les Noces d’Or per a parelles de Sant Boi que
portin 50 anys de convivència. L’acte tindrà lloc
el 14 d’abril al poliesportiu La Parellada.
Inscripció: fins al 5 d’abril, als casals de barri, i
als casals de la gent gran Centre, Molí Vell i de
la Generalitat.

Nou servei de bicis elèctriques compartides. Ha entrat

en funcionament el nou servei e-bicibox per compartir bicicletes elèctriques. La ciutat compta amb dos mòduls, amb capacitat per a 14 bicicletes
cadascun, (estació de FGC i rda. Sant Ramon -prp de la C245-). El preu del
servei és de 30 € l’any. Els primers 30 minuts d’ús són gratuïts. A continuació, cada mitja hora val 50 cèntims (fins a un màxim de 5 hores).
Més informació i tramitació: www.bicibox.cat

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.
A partir d’aquest mes, els
Cinemes Can Castellet
ofereixen entrades al
preu reduït de 4,20 € 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

Cantar i passar-ho bé és l’objectiu del cor Les
Grans Veus. El carnet és un avantatge per
formar-hi part, ja que la quota es redueix més
d’un 50%. El cor ha participat per primera
vegada al Cantagran de l’Auditori de Barcelona.
Espai de trobada musical, està obert a les
persones majors de 60 anys de la ciutat.
Informació: Escola Blai Net (Jaume I, 24. Tel.
93 630 68 86) i santboi.cat/carnetgentgran

Feminisme

Segueixen obertes les inscripcions al cicle
Converses Feministes, un espai de reflexió,
faminisme, Igualtat, LGTBIQ i altres aspectes
de la igualtat de gènere. Fins al juny estan
programades 4 sessions (21 de març, 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

Gestió tributària: cita prèvia

La Diputació ha posat en marxa un servei
de cita prèvia obligatòria per als tràmits i
consultes presencials sobre la gestió tributària.
El nou servei comença a funcionar quan la
majoria de tramitacions ja es poden fer per
Internet de manera més àgil i ràpida.
Accés directe al nou servei: orgt.cat/cites

Policia Local: procés de selecció

L’Ajuntament
convoca un
procés de
selecció per a
18 places de
la Policia Local
de Sant Boi.
Els principals
requisits són
tenir més de 18
anys, una alçada
mínima, permís de conduir i tenir el títol de
graduat escolar o el d’FP primer grau.
Sol·licituds (previsió): finals de març-abril
Més informació i bases: santboi.cat/selecciopl
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Habitatges amb
Protecció Oficial (HPO)

Arran de les consultes rebudes durant
les darreres setmanes, l’Ajuntament vol
informar que per optar a l’adjudicació
d’un habitatge amb protecció oficial
és un requisit imprescindible haverse inscrit al Registre de Sol·licitants
d’Habitatge amb Protecció Oficial de
Catalunya (registresolicitants.cat).
La inscripció s’ha de fer a la població
on la persona sol·licitant està
empadronada.
Inscripció i tràmits: Els requisits i la
documentació necessària per a la
inscripció es poden consultar a
santboi.cat/hpo.

Ajuts per pagar l’IBI

L’Ajuntament de Sant Boi destinarà
enguany 60.000 euros del Pressupost
Municipal a finançar ajuts econòmics
adreçats a les persones i les famílies
amb una capacitat econòmica limitada
amb l’objectiu que puguin fer font a
l’import dels rebuts de l’Impost sobre
Bens Immobles (IBI).
Les ajudes poden ser del 50%, el 75%
o el 100%, depenent dels ingressos
econòmics i fins que s’exhaureixi
la partida pressupostària. La nova
convocatòria d’aquests ajuts, coneguts
com a “IBI Social”, s’obrirà cap a
mitjans de març i es tancarà a finals
d’aquest mes.
Informació i tràmits: OMAP (cita prèvia) i
santboi.cat.

agendasb

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg
18.30 h I Presentació del llibre Plan de escape. Amb
l’autora, Estrella Aguilar. En el Dia Internacional de les
Dones. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dimecres 13 de març
Dimecres 6 de marc

De 10 a 17 hores
Lloc: rambla de Rafael Casanova i plaça de l’Ajuntament
Organització: Sant Boi Degusta i Ajuntament amb el suport de Parc Agrari del Baix
Llobregat, Cooperativa Agrària Santboiana i Sant Boi Comerç
Tiquets pel menú degustació
Venda de tiquets: Casals de Ciutat Cooperativa i Marianao, Cal Ninyo, Can Massallera,
La Gralla i restaurants Cal Vitus, Marimorena, Bavi Bistro, El Pou de la Beleta i Diversus.
Preu: 12 euros, en venda anticipada, i 15 euros, el mateix dia. El pagament s’ha de fer
sempre en efectiu.
Torns de servei del menú: 12.30 h, 13 h, 13.30 h i 14 h
Activitats
De 10 a 11 h I Especial La República Santboiana de Ràdio Sant Boi. 10 h I Sortida a un
camp de carxofes. Bicicleta sense cost amb inscripció prèvia. Sortida: pl. Ajuntament.
Preu: 2 €. Informació: tel. 626 456 674 i sombici.cat. Organització: SomBici. De 10 a 12 h
I 13a Trobada de Puntaires La Unió amb puntaires de tot Catalunya. Organització: Grup
de Puntaires La Unió (Cal Ninyo).D’11 a 13.30 h I Activitats infantils. D’11.30 a 12 h I
Dansa polinèsia i Zumbaldiri. Lloc: pl. Ajuntament. Organització: Complex Baldiri Aleu.
I De 12 a 13.30 h h I Showcooking. A càrrec de la cuinera marroquina Noura El Kerrach i
el col·lectiu Degusta maridat amb la cervesa santboiana Carxofa Beer. 15.45 h I Sorteig
de la Carxofada I 17 h I Concert final de festa: Big Band Cultura F. Gratuït
D’11 a 14 h I Portes obertes al Museu
Venda de carxofes (Cooperativa Agrària Santboiana) i productes artesans

Activitats

Dies 1, 15, 22 i 29 de març
Concerts del Club Elias.
Cal Ninyo
Dimecres 6 de març
Dinar Intercultural. Dia
Internacional de les Dones.
Can Massallera
Del 7 al 9 de març
8è Rubrifolkum.
Cal Ninyo
Diumenge 17 de març
Espectacle familiar: Nyam
nyam.
La Gralla
Divendres 22 de març
Espectacle: Bon profit.
Pl. Catalunya
Divendres 29 de març
110 anys de la
Cooperativa Agrària
Santboiana.
Pl. Ajuntament
Diumenge 31 de març
Espectacle familiar:
Comando Impro,
operación libre.
Cal Ninyo
Més informació:
pàg. 17, pàg. d’Agenda,

santboi.cat/carxofada i
agendasb.info

#carxofada
#carxofadasantboi

12 h I Conferència. La Investigació
Biomèdica i Epigenètica: una
perspectiva personal. Amb el
científic santboià Manel Esteller
Badosa. Gratuït amb inscripció. Lloc i
org.: Parc Sanitari Sant Joan de Déu
18.30 h I Recital. Poemes i cançons. Amb el grup de
cant Cooperativa i Molí Nou, Miguel de Córdoba, Astrid
Badena i Francis, poetes de Retalls d’Art. En el marc del
Dia Internacional de les Dones. Entrada gratuïta. Lloc:
Cal Ninyo. Org.: Retalls d’Art i Ajuntament
18.30 h I Llibres. Tertúlia literària. Amb Júlia, d’Anna M.
Moix. En el marc de la celebració del Dia Internacional
de les Dones. Gratuït. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 7 de març

18 h I Commemoració Dia Internacional de les Dones.
Homenatge a les dones santboianes jubilades. Lloc:
Complex Esportiu Pau Gasol. Org.: Consell Municipal de
les Dones i Ajuntament

Dissabte 9 de març

De 17 a 21.30 h I 30è aniv.
programa Born to be Bad
de Ràdio Sant Boi. Sempre
somniem. Amb Clandestino
de Swing amb Bcnswing i
Swing Boi (actuació gratuïta),
Albert Bello i l’Escola
Municipal de Música de
l’Hospitalet, Gypsy Project,
Diana Braithwaite i Chris Whiteley amb la Nervous
band i Nando Picó Esteve. Recaptació per a l’Associació
Catalana Síndrome de Rett. Preu: 10 €. Menors de 12
anys (acompanyats), gratuït. Reserves: nervous39@
hotmail.com. Lloc: Can Massallera. Org.: Manuel Marín i
programa Born to be bad
23 h I Carnaval del Rugbi 2019. Tradicional festa amb
concurs de disfresses i premis. Preu: entrada anticipada,
8 € (socis), 10 € (abonats al complex Esportiu Baldiri
Aleu) i 12 € (no socis de la UES). A la taquilla, 15 €.
Lloc: Hotel El Castell. Org.: Unió Esportiva Santboiana

Diumenge 10 de març

19 h I Teatre. Esguerrades.
Per recordar tot allò que
van viure les dones a la
rereguarda, visibilitzant el
sofriment i dignificant la visió
femenina durant la guerra.
A càrrec de Teatre et Alia.
Preu: gratuït (invitacions, a
ticketea.com o a taquilla). En el marc de la Temporada
d’Arts Escèniques i Música i del Dia Internacional de les
Dones. Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Dimarts 12 de març

18 h I Cinefòrum. The wife (La buena esposa). Entrada
gratuïta amb invitació: Can Jordana i SIJ El Punt. Servei
de guarda d’infants amb projecció de Mi vecino Totoro.
Lloc: Cinemes Can Castellet. Org.: Ajuntament

Viure Sant Boi
N març 19

22

19.30 h I Música de cambra. Trio
Fortuny. Amb algunes de les obres clau
escrites per a trio amb piano. Preu: 3 €.
Venda d’entrades al mateix equipament
mitja hora abans. Lloc: Escola de Música
Blai Net. Org.: Joventuts Musical del
Baix Llobregat

Divendres 15 de març

19.30 h I Tertúla. El cel des de Sant Boi. A càrrec dels
aficionats santboians a l’astronomia Joaquim Tarragó,
Jordi Garcia i Antoni Xavier Fernández. Entrada lliure.
Lloc: Torre de Benviure. Org.: Tertúlies santboianes
22 h I Música. Jay Wallis Trio. El grup revisa estandards
de Duke Ellington, Cole Proter,
Richard Rodgers, Theolonius Monk o
George Gershwin. En el marc de les
programacions Sant Boi Jazz Club i El
Club Elias. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo.
Org.: Cal Ninyo i Weller

Dissabte 16 de març

12.30 h I Música. Vestby. El grup de lo-fi rock ens
presentarà una peculiar forma de veure la societat.
Gratuït. Lloc: Espai Weller de Cal Ninyo. Org.: Weller
16.30 h I Teatre. Materia extraña. Preu: 10 €. Lloc: Can
Massallera. Org.: Teatro de Copas
19 h Música. Veus de Dona. En el marc del Dia
Internacional de les Dones. Gratuït. Lloc: Casal de
Marianao. Org.: DID Associació i Ajuntament

Diumenge 17 de març

11.30 h Visita teatralitzada a Can Barraquer. M. Lluïsa
Casanova, “besneta” de Rafael Casanova, explica la
vida quotidiana del Sant Boi dels segles XVIII i XIX.
Cada tercer diumenges de mes. Activitat gratuïta amb
inscripció: telèfon 93 6309642 i museusantboi@gmail.
com. Lloc: Museu-Can Barraquer. Org.: Ajuntament

Dilluns 18 de març

19 h. Cinefòrum solidari. Vicente Ferrer. A favor de la
Fund. Vicente Ferrer. Gratuït fins a completar aforament.
Lloc: Cinemes Can Castellet. Org.: Ajuntament

Dimecres 20 de març

19 h I Club de lectura en anglès. Reading club. Amb
Becoming Jane, de Kevin Hood. En el Dia Internacional
de les Dones. Gratuït. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 21 de març

18.30 h I Presentació del llibre Bajo la sombra del
árbol caído. Amb l’autor, Antonio Villalba. Segon llibre
de poesia d’aquest artista santboià d’adopció. En el
marc del Dia Mundial de la Poesia. Gratuït. Lloc: Bibl.
Jordi Rubió i Balaguer
21 h. Cinema. Cautivos. Estrena, a Sant
Boi, del primer llargmetratge rodat
íntegrament a la ciutat. Escrit i dirigit pel
santboià Hugo Cobos, ha comptat amb
la col·laboració de l’actriu Itziar Castro
(foto) i ha estat seleccionat a diversos
festivals. Preu: 4,50 €. Lloc: Cinemes Can
Castellet. Org.: Cinemes Can Castellet

Març’19
Divendres 22 de març

18 h I Espectacle: Bon profit. Un espectacle esbojarrat
on les verdures són les protagonistes. En el marc de
la Carxofada 2019 Lloc: plaça de Catalunya. Org.:
Ajuntament
De 20 a 23 h I Esport. 6a Sant Ramon
de Nit. A favor de l’Oxfam Intermón
Trailwalker. Amb 5 equips santboians.
Inscripció: Fins al 18 de març, a www.
santramondenit.cat. Preu: menors de
16 anys, 4 €, persones adultes, 8 €. Sortida: pl. de la
Bòbila. Org.: C. Atletisme Sant Boi, Nordic Walking Baix
Llobregat, Fundació Marianao i Ajuntament

Oci familiar
Dimarts 5 de març

17.30 h I Festa. Enterrament de la sardina. 17.30 h
Rua de dol pels carrers del barri. Sortida: pl. Mariana
Pineda. 18.30 h Acte d’enterrament a la pl. Carles Masó
i Blanch. Gratuït. Org.: Comissió de Festes Cooperativa i
Molí Nou, AMPA Escola Cooperativa , AMPA Escola J.M.
Ciurana, AMPA Escola Molí Nou, Ginkgo, Minicoope i
Percucoope.

L’hora del conte

22 h I Música. 13 grados i Cisko Muñoz. Els artistes
santboians presentaran Canciones y Poemas del Cuarto
Día. En el marc del Club Elias. Preu: 8 €, anticipada, i 10
€ taquilla. Org.: Cal Ninyo i Weller

18 h I Dv. 8 de març. Contes de color violeta. Dv. 22 de
març Pa, pa, pas...pastís! Per a nadons. Lloc: Bibl. Jordi
Rubió i Balaguer. Dv. 15 de març. Heroïnes. Dv. 29 de
març. El misteri dels contes barrejats. Lloc: Bibl. M.
Aurèlia Capmany. Org.: biblioteques de Sant Boi

Dissabte 23 de març

Dissabte 9 de març

20 h I Xerrada. Els calçots dels nostres camps i la
preparació de la salsa xató de Valls. Gratuït. Lloc:
Casal de Marianao. Org.: Amicitia, ass. de persones
separades i vídues de Sant Boi

Diumenge 24 de març

12 h I Visita guiada. Vermuts al Museu. La comissària
d’Els noms de Sant Boi, Cayetana Gomis, farà una visita
especial a l’exposició. Per a públic adult. Cal inscripció.
Preu: 2 € (amb entrada al museu). Lloc: Can Barraquer
19 h I Teatre. Immortal. Comèdia dramàtica futurista.
Bruno Oro (Polònia, Plats bruts)
es desdoblarà en personatges que
gaudiran, patiran o s’enfrontaran a la
immortalitat. Preus: anticipada normal,
14 € a ticketea.com. En el marc de la
Temporada d’Arts Escèniques i Música.
Lloc: Can Massallera. Org.: Ajuntament

Dimecres 27 de març

18 h I Dia Mundial de la Narració Oral. L’alumnat
de 4t de primària de l’Escola Pedagògium Cos farà
una narració teatralitzada sobre el desenvolupament
sostenible. Amb l’Escola de Música Blai Net i la
narradora Anna Garcia. Entrada lliure. Lloc: Can
Massallera. Org.: Escola Pedagògium Cos i Ajuntament

Divendres 29 de març

Showcooking pel 110è aniversari de la Cooperativa
Agrària. En el marc de la Carxofada 2019. Lloc: plaça de
l’Ajuntament. Org.: Cooperativa Agrària Santboiana
22 h I Música. Ramon Aragall. Component d’Amics
de les Arts i Dorian, entre altres, barreja pop, rock i
indie. A la programació El Club Elias. Preu: 6 €, entrada
anticipada, i 8 €, a la taquilla. Org.: Cal Ninyo i Weller

Dissabte 30 de març

18 h I Conferència. Dia de la Visibilització Trans. Lloc:
Casal de Marianao. Org.: Sant Boi en Positiu

Diumenge 31 de març

12.30 h I Música. Morsa Punxadiscos i Oli Comediscos.
En el marc de l’Aperitiu Weller i la Carxofada 2019.
Gratuït. Lloc: Espai Weller. Org.: Weller
14 h I Migas populares. Amb ball i jotas extremeñas,
sevillanes i música de sempre. De 10 a 11 h, esmorzar
(xoriço, botifarró, cansalada, torrada i got de vi). Preus:
Migas, socis gratis, i no socis, 5 €. Esmorzar, 3 €. Lloc:
plaça de l’Agricultura. Org.: Unión Extremeña

Exposicions
Del 7 de març 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

Del 8 al 29 de març

Fotografia. La dona santboiana en el seu dia a dia.
Fotografies de dones santboianes, fotògrafes i no
fotògrafes. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org,: Afoboi

Fins al 12 de març

Art. Perspectives del passat. De Jesús García Martínez.
Observant aquests treballs ens vénen a la ment milers
d’estils de pintures, des de les més antigues a les més
avanguardistes. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art.
Org.: Ajuntament

12 h I Taller infantil. Paper que germina! Taller de
producció de paper en què s’observaran els efectes i la
importància de l’aigua en el procés. En paral·lel es veurà
l’acció de l’aigua en la germinació de les llavors. En el
marc de De l’Hort a la Biblioteca. Gratuït amb inscripció
prèvia. A partir de 5 anys. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer

Fins al 15 de març

Estonetes familiars

Art. Cosmos. Art alienígena. Amb 250 aliens fets per
l’alumnat de les escoles de Sant Boi, peces de Jaume
Plansa, Robert Llimós i Eulàlia Valldosera. El paper que
moltes dones van tenir en el descobriment del cosmos,
silenciades i invisibilitzades com en tants altres camps
de la ciència. Inauguració: 16 de març, a les 12 h. Lloc:
Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

De 18 a 19.30 h I Dc 13 i Dc. 27 de març. Performance
en família, a càrrec de Neus Reig (dia 13, per a famílies
amb infants de 4 a 11 anys, i dia 27, per a famílies
amb nens i nenes d’1 a 3 anys). Inscripcions: dia 6 de
març, presencialment a la ludoteca, des de les 17.15
h. A partir de l’endemà, al telèfon 93 6529840. Lloc:
L’Olivera. Activitats gratuïtes. Lloc: Sala d’Actes de
L’Olivera.Org.: Ajuntament

Diumenge 17 de març

11 i 12 h I Espectacle
familiar. Nyam Nyam.
Per als més petits i les
més petites de la casa.
Cançons dolces i senzilles
que proposen sempre un
joc entre l’infant i l’adult.
A càrrec de la companyia
D’aquí d’allà. Espectacle per a nens i nenes fins a
3 anys. En el marc dels Espectacles Familiars de la
Temporada d’Arts Escèniques i de la Carxofada 2019.
Preu: 4 €. Venda anticipada, a ticketea.com. Lloc: La
Gralla. Org.: Ajuntament

Dissabte 23 de març

11.30 h I Taller Familiar. Cantant el Cosmos. Sabíeu
que Plutó, Saturn o Mart emeten ones que podem
transformar en sons? Quina música podem fer amb els
planetes? En aquest taller, ho podeu descobrir. Gratuït.
Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament

Diumenge 31 de març

12 h I Espectacle familiar:
Comando Impro, Operació
Llibre. Un espectacle tot
terreny i interactiu per a
infants, joves i adults. A càrrec
d’Impro Barcelona. Per a majors
de 3 anys. En el marc dels
Espectacles Familiars de la
Temporada d’Arts Escèniques
i la Carxofada 2019. Preu: 4 €. Venda anticipada, a
ticketea.com. Lloc: Cal Ninyo. Organització: Ajuntament

Viure Sant Boi
N març 19

23

Commemoració del Dia Intrnacional de
les Dones amb activitats diverses. Més
Info: pàg. 12 i 13. Programa complet:
agendasb.info i igualtatsantboi.cat

Educació. En acabar l’ESO. Les possibilitats formatives,
tant si els nois i les noies estudiants tenen el títol de
graduat en ESO com si no. Gratuït. Lloc: SIJ El Punt (Can
Massallera). Org. : Ajuntament

Del 16 de marc al 27 de juliol

Fins al 18 de març

Fotografia. Pedrolo revelat negre. L’exposició de
Miquel Traveria recrea les novel·les L’inspector fa
tard i Joc brut, de Pedrolo. Per tancar l’any dedicat a
l’escriptor català. Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Del 18 al 26 de març

Dj. 7. 22 h I The Cane Peelers. Preu:
taquilla inversa. Lloc: La Masia. Dv. 8.
19 h I Cerca-tasques de glosa pels bars
del nucli antic. Recorregut: La Fera
Ferotge, Tot Begut, Knaya i Cal Ninyo.
Preu: taquilla inversa. 21 h i 22 h I Nit
de l’Aragó. 30 anys del Rolde Aragonés.
Amb Lo Cierzo i Chundarata. Lloc: Cal
Ninyo. Preu: 6 €. 1 h I Jam Session
folk. Lloc: Bar Knaya. Ds. 9. 11 h i 12
h I Ball folk de vermut i taller. Preu:
taquilla inversa. Lloc: terrassa MuseuCan Barraquer. 18 h I Taula rodona:
Dona’M’musica. Lloc: Cal Ninyo. 20 h I
Jam session folki. Lloc: Espai Weller. 22
h I La dona al folk amb Caldo i Mercedes
Peón. Preu: 6 €. Lloc: Cal Ninyo. 1 h I
Jam session folki. Lloc: Bar Knaya. Org.:
Qui hi ha!

Primavera a Sant Ramon

Cultura catalana. Ordint la trama. La participació
catalana a l’Smithsonian Folklife Festival 2018 de
Washington DC. Amb imatges, objectes i reflexions
personals, l’exposició reflecteix la riquesa de la cultura
popular catalana. Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dg. 24 I La primavera arriba a Sant
Ramon. Jornada popular de repoblació i
apadrinament d’arbres a la muntanya de
Sant Ramon (Contracte de Ciutat).
Més info: pàg. 16 i properament a
agendasb.info

Del 18 de març al 6 d’abril

Microteatre: A l’escenari

Fotografia. Les veus de l’aigua. Imatges del llibre Les
Veus de l’aigua que el fotògraf Pepe Navarro ha fet a
Burkina Faso en col·laboració amb l’ONG Aigua per al
Sahel. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 7. Yo quiero
bailar. Dj. 14. Inquilino Sobrenatural.
Dj. 28. Nocturno en rojo. Preu: 3 € (amb
consumició).Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller

Del 21 de març al 25 d’abril

Fotografia

Fotografia. Hègira. Del fotoperiodista Joakim M. Vila.
Amb retrats i escenes quotidianes de les persones
refugiades i migrants que fugen dels conflictes bèl·lics i
de la pobresa cap a Europa. Lloc: Museu de Sant Boi

Del 26 de març al 23 d’abril

Educació. Batxillerat Artístic. Treballs de l’alumnat de
l’INS Camps Blancs. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

+Info:
agendasb.info

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

Dies 12 i 26 I 18.45 h Conceptes bàsics
del revelatge digital amb Gabriel Ruíz.
Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art.
Dies 15 i 16. Curs bàsic de fotografia.
Preu: socis, gratuït, i no socis, 31 €.
Inscripcions: info@afoboi.com. Info:
afoboi.com/formacio. Org.: Afoboi

“La gent de
Sant Boi em va
ajudar molt quan
vaig començar”

Quan comença la seva relació amb Sant Boi?
Vaig arribar a Sant Boi amb 17 anys quan es va
traslladar el barri de barraques de Can Valero
Recentment va tenir lloc a Montjuïc la celebració
del 50è aniversari del trasllat. Va ser una
oportunitat per retrobar gent que no ens vèiem
des de fa temps. L’alcaldessa de Sant Boi va assistir
i vam tenir l’oportunitat de conèixer-nos.
I com van ser els inicis a Camps Blancs?
Poc temps després d’arribar a Cinco Rosas, que
es com es deia abans el barri, vaig agafar un petit
local per vendre llet i pastes que després es va
convertir en una pastisseria. Fabricàvem pastes
que repartíem als forns de Sant Boi: Quixal, Bach,
Martí Comes, El Panadès....També servia al quarter
de Sant Boi, on vaig acabar fent el servei militar i
compaginant-ho amb el meu negoci de pastisseria.
Va ser difícil tirar endavant el negoci?
He de dir que la gent de Sant Boi em va ajudar molt
quan vaig començar. Estic molt agraït a totes les
persones del poble que em van donar un cop de
mà perquè em veien jove, sense pare i amb moltes
ganes de treballar.
Encara continua aquesta relació?
La relació amb Sant Boi mai s’ha aturat perquè
tenim la fàbrica de xocolates Gut que dirigeix el
meu fill. Els meus dos fills, Ángel i Eva, són nascuts
a Sant Boi. La meva dona Inés va estar molts anys
atenent la pastisseria de Camps Blancs. La meva

ÁNGEL VELASCO, PROPIETARI DE TORRONS VICENS, va començar la seva trajectòria al barri
de Camps Blancs, on va obrir una pastisseria quan només tenia 19 anys. Posteriorment va posar en
marxa la fàbrica de xocolates Gut que, a hores d’ara, continua la seva activitat al polígon industrial.
L’any 2000 va comprar la fàbrica de torró tradicional Torrons Vicens, d’Agramunt.

família continua vivint a Sant Boi. El meu germà,
Màxim, porta ara la marisqueria Sant Boi. De
fet, tinc relació amb molts amics de la joventut i
amb moltes persones que vaig tractar quan era
president del CF Cinco Rosas.
De Sant Boi a Agramunt....
Sí, l’any 2000 em vaig fer càrrec de l’empresa de
Torrons Vicens d’Agramunt que havia tancat i on
havien quedat 16 persones a l’atur. Ara hi treballen
180 persones i arriben fins a les 250 persones
durant la campanya de Nadal. Tenim 46 botigues
pròpies, algunes d’elles a l’estranger (París, Dubai,
el Japó, entre d’altres llocs) i comptem amb
presència a tots els centres comercials del sector
de l’alimentació.
Quina ha estat la fórmula de l’èxit?
Primer hem comptat amb el reconeixement de
la Indicació Geogràfica Protegida que té el torró
d’Agramunt i no hem perdut la tradició artesanal en
el procés d’elaboració. Després hem apostat per la
desestacionalització del producte amb el propòsit
que esdevingui un postre durant tot l’any. En
l’actualitat tenim al mercat més de 400 productes
entre torrons i varietats de xocolata (fabriquem
també les marques Torrons Àngel&Lluch i Xocolata

N Vaig arribar a Sant Boi
amb 17 anys quan es va
traslladar el barri de
barraques de Montjuïc
N Tenim al mercat
més de 400 productes
entre torrons i
varietats de xocolata
Jolonch). També ha estat molt important l’acord
amb el xef Albert Adrià per crear una línia més
gastronòmica amb el seu nom, que ens ha permès
donar-nos a conèixer al món. Exportem els nostres
productes a més de 20 països.
I a sobre es reconeix la vostra tasca...
Hem obtingut molts reconeixements, entre d’altres
vam rebre un de la Borsa de Londres com a empresa
més inspiradora i també un premi atorgat per la
Generalitat a la millor iniciativa comercial n

