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El Pleno ha aprobado el Presupuesto Muni-
cipal 2020 por un importe de 83,5 millones 
de euros, un 6% más que en el anterior ejer-
cicio económico. La novedad más destaca-
ble es un considerable incremento de las 
inversiones, que permitirá realizar mejoras 
en el espacio público y proyectos para avan-
zar hacia un nuevo modelo energético. El 
gobierno municipal continúa priorizando la 
atención social, que concentra un 23% del 
gasto total.

Alianzas para mejorar Sant Boi
Las inversiones previstas ascienden a 6,4 mi-
llones de euros. El incremento del esfuerzo 
inversor es fruto en gran medida de las alian-
zas alcanzadas por el Ayuntamiento con otras 
instituciones para poder sufragar importan-
tes actuaciones de mejora en la ciudad.

Así, una buena parte de las principales 
inversiones serán financiadas a partes igua-
les por el Ayuntamiento y la Unión Europea 
mediante la aportación de fondos FEDER, 
que permitirán desarrollar proyectos como 

la rehabilitación energética de los edificios 
de Camps Blancs o la reforma de los espa-
cios interbloques de Ciutat Cooperativa.

Las principales inversiones
Otra inversión de gran envergadura será la 
incorporación de tecnología LED en todo el 
sistema de alumbrado público del munici-
pio, que en este caso se llevará a cabo con 
financiación compartida al 50%, a lo largo 
de los próximos tres años, por el Ayunta-
miento y el Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de Energía (IDAE), adscrito al 
Ministerio para la Transición Ecológica.

El presupuesto de inversiones de 2020, 
que cuenta también con destacadas aporta-
ciones del Área Metropolitana de Barcelo-
na, permitirá finalizar la creación de una red 
municipal de calor con biomasa, o dar conti-
nuidad a la recuperación del espacio fluvial. 

Políticas sociales
En cuanto a los gastos corrientes, las cuen-
tas municipales seguirán priorizando las 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020

políticas sociales de apoyo a las personas y 
familias más vulnerables y la atención a la 
dependencia, que representan un 23% del 
gasto total. También se mantiene el esfuer-
zo para el mantenimiento del espacio pú-
blico, la mejora del verde urbano y la limpi-
eza, así como para avanzar en la estrategia 
por una ciudad saludable y sostenible.

La deuda, bajo mínimos
El Ayuntamiento sigue apostando por la 
reducción progresiva de su deuda, que en 
los últimos diez años se ha reducido drásti-
camente, de los 50,9 millones de euros del 
año 2011 a los 2,2 millones de euros pre-
vistos para finales del ejercicio 2020. Este 
año, las arcas municipales destinan al pago 
de la deuda tres veces menos que en 2019.

Sant Boi es la gran ciudad catalana con 
menos endeudamiento por habitante (con-
tando las 14 ciudades de más de 75.000 ha-
bitantes). Su carga financiera es del 10% de 
los ingresos corrientes, muy por debajo del 
límite del 75% que autoriza la normativa n

El 
Ayuntamiento
incrementa 
sus 
inversiones
para hacer 
realidad 
importantes 
actuaciones de 
mejora en la 
ciudad  
este mismo año

Sant Boi prioriza las políticas sociales, el espacio 
público y el cambio de modelo energético
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Excessiva influència dels Comuns
Cs. Lluís Tejedor

Tenint en compte previsions de creixement alarmants, 
segons l’OCDE, no compartim els comptes del govern 
per a 2020 perquè, entre d’altres, el 57% del pressupost 
municipal va destinat a sous, el que deixa un marge 
molt baix per a inversions. La primera víctima ha estat 
l’Ateneu, no hi ha prevista cap actuació i ha desaparegut la partida de 2019. I 
vam demanar dotar de recursos pedagògics a joves amb diversitat funcional 
i tampoc. Insistim, no compartim les prioritats del govern, massa influenciat 
pels seus socis d’En Comú n
Votació: en contra

Una estratègia per a Sant Boi
PSC. Salut González

Com a nou govern, tenim una estratègia clara: volem 
contribuir al benestar de les persones i continuar avan-
çant cap a una ciutat més moderna, saludable, soste-
nible i compromesa amb la lluita pel canvi climàtic. En 
aquests primers pressupostos del mandat, les persones 
i l’espai públic són prioritats; per això, el 23% de les despeses seran per a 
polítiques socials que al costat dels més de 6 M € d’inversions, ens perme-
tran començar a afrontar aquests grans reptes i construir col·lectivament la 
ciutat que volem n
Votació: a favor

No al menysteniment
ERC. Miquel Salip

Se’ns demana que valorem el pressupost per al 2020. 
I se’ns demana que ho fem en aquest minso espai da-
vant les nombroses pàgines que el govern dedica a ex-
plicar-ne les “bondats”. Per això usem aquest espai per 
denunciar el paper al qual ens veiem abocats els grups 
de l’oposició i com considerem que això és un menys-
teniment per als milers de persones que ens van votar. Dit això, si voleu 
saber per què el nostre grup va votar ‘no’ al pressupost, llegiu la columna de 
l’apartat Sala de Plens d’aquest Viure n
Votació: en contra

Gloria 2 
Olga M. Puertas, regidora no adscrita

Tras la tempestad, hablemos de números. En Sant Boi, 
la segunda ciudad más pobre de la comarca, afrontamos 
2020 con 108 M de presupuesto real, el 47% para los 
1.100 empleados del Ayuntamiento y 7 M de inversión. 
El 15,2% de pobreza crónica, 12% de paro y renta in-
ferior a la estatal. Su poco atractivo industrial agrava 
el cuadro. Solución: digitalizar la gestión, valorar el inmobiliario municipal 
(con 100 mil m2 de cuartel) y mejorar el éxito escolar, en especial de la FP. Y 
remozar la zona industrial. Poco más n
Votació: en contra

Un pressupost amb horitzó 2030
Sant Boi en Comú. Alba Martínez

El pressupost 2020 és el primer impuls del mandat per 
fer de Sant Boi una ciutat preparada per assumir els rep-
tes actuals i projectar-se cap al futur. Les accions per fer 
front a l’emergència climàtica, la garantia de drets i la 
cohesió urbana i social o l’impuls d’un model productiu 
innovador, són algunes de les claus d’aquest pressupost 
que ens ajudarà a seguir construint col·lectivament una ciutat més justa i 
pròspera. I tot això, sense perdre de vista la nostra implicació en el desenvo-
lupament global sostenible n
Votació: a favor

Els Pressupostos Municipals 2020
Podem-EU. Jorge Romero

Des de l’oposició poc podem dir dels pressupostos més 
enllà que no són els nostres. Això que sembla una  
obvietat cal recordar-ho perquè hi ha partides que can-
viaríem força. Dir dels pressupostos que són una decla-
ració d’intencions més que altra cosa atès que mes rere 
mes s’aniran modificant partides, com passa cada any. 
Ens sembla bé que la despesa social mantingui un lloc prioritari; ara, no te-
nim massa clar que gairebé l’única font d’ingressos sigui l’IBI. Ho és tant que 
s’ha apujat per a aquest exercici. Demanaríem solucions més imaginatives n
Votació: en contra

Pressupost 
Municipal 2020
L’opinió dels grups municipals
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Lluitar contra el canvi climàtic, avançar 
cap a la igualtat de gènere, combatre les 
desigualtats i la pobresa, construir un món 
més sostenible... Són alguns dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) que 
les Nacions Unides es plantegen amb la 
vista posada en l’any 2030. També Sant Boi 
orienta la seva estratègia de futur en sinto-
nia amb aquests propòsits.

Per posar en comú amb la ciutadania 
aquesta estratègia i, en el seu marc, el pla de 
govern del mandat 2019-23, l’Ajuntament 
ha convocat una trobada per al dia 13 de 
febrer. Tindrà lloc al Coboi lab, amb el lema 
“Sant Boi es mou, el món avança”.

De Sant Boi al món
S’adreça a totes les persones que se sentin 
compromeses amb aquests objectius i tin-
guin interès a aportar el seu gra de sorra 
per fer, des de Sant Boi, un món millor.

La jornada serà només un punt de par-
tida perquè tothom que vulgui compartir 

els seus coneixements, la seva inspiració o 
les seves aficions pugui contactar amb al-
tres persones amb inquietuds similars i fer 
coses juntes per incidir positivament en la 
vida del seu barri, la ciutat o el planeta.  

Experiències innovadores
Durant la jornada es donaran a conèixer 
experiències innovadores que estan fun-
cionant amb èxit a diferents llocs per ca-
nalitzar de manera senzilla i útil aquestes 
aportacions ciutadanes. Són, per exemple, 
iniciatives de ciència ciutadana, noves so-
lucions tecnològiques per a reptes socials 
o eines per al disseny col·lectiu d’espais pú-
blics... 

Un cop conegudes aquestes experiències 
es crearan grups de treball temàtics per 
començar a posar mans a l’obra mitjançant 
diferents dinàmiques de grup. 

Sant Boi explora noves formes de parti-
cipació perquè la ciutadania sigui protago-
nista de l’agenda local i l’agenda global n

Convocatòria oberta per ajudar a 
fer des de Sant Boi un món millor

El 13 de 
febrer, a les 
18 hores,  
al Coboi lab
(Centre de Serveis, 
crtra. Santa Creu 
de Calafell, 33)
tothom està 
convidat a 
participar en 
una trobada per 
compartir idees, 
inquietuds i 
experiències sobre 
com millorar el 
futur de Sant Boi i 
del planeta

Sant Boi s’adhereix 
formalment a 
l’Agenda Urbana de 
Catalunya

L’Ajuntament s’ha adherit a l’Agenda 
Urbana de Catalunya, un instrument de 
planificació estratègica que té com a 
principal objectiu situar els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides en el 
centre de les polítiques de les ciutats (en 
aquest cas, Sant Boi). 
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i el secretari 
d’Agenda Urbana i Territori de la 
Generalitat de Catalunya, Agustí Serra, 
van signar el document d’adhesió el 
dia 22 de gener, després que el Ple 
municipal li hagués donat llum verda 
anteriorment.
Sant Boi està alineant amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible les 
polítiques del Pla de govern 2019-2023 i 
la seva estratègia de futur, amb la vista 
posada en l’any 2030.
El passat mes de setembre es van 
complir quatre anys de l’aprovació per 
part de Nacions Unides de l’Agenda 2030 
per al Desenvolupament Sostenible.  
Al 2016, aquest organisme  internacional 
també va aprovar la Nova Agenda 
Urbana, que obria el camí per assolir 
un model de desenvolupament urbà 
sostenible des de les perspectives 
social, ambiental i econòmica.
A Catalunya, la Declaració per una 
Agenda Urbana impulsada per la 
Generalitat expressa el compromís 
formal de seguir aquesta mateixa 
línia d’objectius, comptant amb la 
participació dels governs locals i el teixit 
social i econòmic. Sant Boi s’hi ha sumat 
ja formalment.
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NReclamo un front comú 
de les institucions per 
erradicar aquest greu 
problema estructural

NReclamo un frente 
común de las instituciones 
para erradicar este grave 
problema estructural

Sumar esforços contra les violències masclistes 
Sumar esfuerzos contra las violencias machistas

L    a comarca del Baix Llobregat ha vivido un ini-
cio de año muy doloroso. Dos mujeres y una niña 
han sido asesinadas en Esplugues y Sant Joan Despí. 
Fueron víctimas de la violencia machista, que en el 
mes de enero truncó brutalmente la vida de ocho 
mujeres en el conjunto de España. Son cifras terri-
bles. Tristes e intolerables.

La sensación de rabia y de impotencia es tal vez 
más fuerte que nunca, porque estas muertes nos 
tocan desde muy cerca. Pero no son casos aislados. 
Desgraciadamente, hay una larga lista de mujeres 
asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Una 
lista que no deja de crecer.

Es evidente que vivimos un problema estructural. 
Nuestro sistema de valores y de relaciones de poder 
favorece situaciones de desigualdad y de violencia 
que muchas mujeres padecen en su día a día y que 
a menudo desembocan en tragedia. No podemos 
resignarnos.

Necesitamos más que nunca continuar apostando 
sin excusas por las políticas de igualdad de género, 
per desplegar el marco legal existente en nuestro 
país y por dotar de recursos los servicios de preven-
ción y abordaje de las violencias contra las mujeres..

Necesitamos hacer visible día tras día el rechazo 
social del machismo y denunciar todas sus expresio-
nes. Hemos de seguir levantando la voz para decir 
‘basta’ tantas veces como sea necesario. Romper 
el silencio y gritar que queremos ser libres. Que no 
queremos tener miedo ni culpabilizarnos. Que no 
daremos ni un paso atrás. Que nos queremos vivas.

No podemos aceptar más excusas. Como represen-
tante de una institución pública reclamo que  las ins-
tituciones, de una vez por todas, sumemos esfuerzos 
para actuar desde el compromiso global en un frente 
común para erradicar las violencias machistas. Por-
que en pleno siglo XXI, el machismo mata.

L  a comarca del Baix Llobregat ha viscut un ini-
ci d’any 2020 molt dolorós. Dues dones i una nena 
han estat assassinades a Esplugues i a Sant Joan 
Despí. Van ser víctimes de la violència masclista, 
que en el mes de gener va truncar brutalment la 
vida de vuit dones al conjunt d’Espanya. Són xifres 
terribles. Tristes i intolerables. 

La sensació de ràbia i d’impotència és potser més 
forta que mai, perquè aquestes morts ens toquen 
de molt a prop. Però no són casos aïllats. Malaura-
dament, hi ha una llarga llista de dones assassina-
des a mans de les seves parelles o exparelles. Una 
llista que no deixa de créixer.

És evident que vivim un problema estructural. 
El nostre sistema de valors i de relacions de poder 
afavoreix situacions de desigualtat i de violència 
que moltes dones pateixen en el seu dia a dia i que 
sovint desemboquen en tragèdia. No ens hi podem 
resignar.

Necessitem més que mai continuar apostant sen-
se excuses per les polítiques d’igualtat de gènere, 
per desplegar el marc legal existent al nostre país 
i per dotar de recursos els serveis de prevenció i 
abordatge de les violències contra les dones. 

Necessitem fer visible dia rere dia el rebuig social 
del masclisme i denunciar totes les seves expres-
sions. Hem de continuar aixecant la veu per dir 
‘prou’ tantes vegades com calgui. Hem de trencar 
el silenci i cridar que volem ser lliures. Que no vo-
lem tenir por, ni culpabilitzar-nos. Que no farem ni 
un pas enrere. Que ens volem vives.

No podem acceptar més excuses. Com a repre-
sentant d’una institució pública reclamo que les 
institucions, d’una vegada per totes, sumem es-
forços per actuar des del compromís global en un 
front comú per erradicar les violències masclistes. 
Perquè en ple segle XXI, el masclisme mata.

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa
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per circular. Els VMP (que són considerats 
com a vehicles a tots els efectes) hauran de 
circular pels carrils bici i per la calçada de 
carrers amb velocitat limitada a 30 o menys 
Km/h (“zones pacificades”). Com a criteri 
general, tant els patinets com les bicicletes 
no podran passar per les voreres.

Un nou model de mobilitat
Aquesta nova regulació s’inscriu en l’aposta 
per un model de mobilitat que prioritza els 
desplaçaments a peu, en bicicleta (i altres 
transports no contaminants) i en transport 
públic, i que es basa en l’eficiència ener-
gètica i en la utilització de fonts d’energia 
alternatives. 

Aquesta aposta compta amb l’avantatge 
que Sant Boi ja és un municipi amb una molt 
bona qualitat de l’aire, gràcies a un entorn 
natural únic a l’àrea metropolitana de Bar-
celona. El compromís amb aquest model de 
mobilitat s’inscriu en una estratègia de ciu-
tat pensada perquè Sant Boi es distingeixi 
en l’entorn metropolità com una ciutat sa-
ludable i sostenible n

L’Ajuntament regula la circulació de 
patinets i bicicletes a la ciutat

Els Vehicles 
de Mobilitat 
Personal 
(VMP)
hauran de circular 
pels carrils bici 
o per la calçada 
de carrers amb 
velocitat limitada 
a menys de  
30 km/h 

El Ple municipal va aprovar al desembre una 
nova ordenança reguladora de l’ús de cicles, 
bicicletes i vehicles de mobilitat personal 
(VMP) o patinets, amb la intenció de donar 
resposta a la presència creixent d’aquest ti-
pus de vehicles als carrers de la ciutat. La 
nova normativa entrarà en vigor en un ter-
mini aproximat d’entre un i dos mesos (un 
cop aprovada definitivament). 

El nou text normatiu recull les recomana-
cions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
per harmonitzar la normativa per als vehi-
cles de mobilitat personal (VMP) als muni-
cipis de l’entorn. S’avança així a la regulació 
d’àmbit estatal que ha d’aprovar la Direcció 
General de Trànsit (DGT) en el marc del Re-
glament General de Vehicles.  

Criteris segons la velocitat
L’ordenança considera com a VMP els vehi-
cles propulsats per un motor elèctric que 
assoleixen una velocitat d’entre 6 i 25 km/h. 
Els que no arriben als 6 km/h es consideren 
joguines i els que ultrapassen els 25 km/h 
requeriran una autorització administrativa 

Nous plans 
d’ocupació  
per millorar 
l’espai públic
87 persones de la ciutat que estaven 
a l’atur van començar a treballar a 
l’Ajuntament al gener gràcies a dos nous 
plans d’ocupació: Treball i Formació i 
Enfeina’t. La principal prioritat de les 
seves tasques és la millora de l’espai 
públic als barris. 
El programa Treball i Formació 
proporciona  a 73 persones un contracte 
laboral (de 6 o 12 mesos) i formació 
per a la millora de l’ocupabilitat. 
S’encarreguen de reparar bancs i 
mobiliari de les àrees de joc infantil, 
fer neteges per actes d’incivisme, 
sanejar l’entorn del riu, reparar avaries 
al sistema de reg dels parterres i 
conscienciar sobre bones pràctiques en 
relació amb el medi ambient. 
El programa Enfeina’t se centra en 
el manteniment i la neteja de l’espai 
públic. En aquest cas s’ha contractat 
14 persones en situació d’atur de 
llarga durada, que rebran un servei 
d’acompanyament especialitzat. 
S’encarreguen, sobretot, de netejar 
voreres i escocells, fer reparacions a la 
via pública i tasques de manteniment  
de l’entorn natural.  
Els dos programes, subvencionats per 
altres administracions, tenen un cost 
global d’1,5 milions d’euros.
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Ramon que ara s'utilitza provisio-
nalment com a aparcament. La part 
més allunyada de la calçada d'aquest 
lateral continuarà essent zona per a 
l'estacionament de vehicles.

Les obres, amb un cost de 900.000 
euros i una durada aproximada de 5 
mesos, donaran continuïtat al carril 
per a bicicletes de la ronda, a través 
de l'avinguda de la Torre de la Vila. 

Un tram d'aquesta important via urbana tindrà nova vorera i carril bici 

Continuen les obres d'adequació del 
tram de la ronda de Sant Ramon, si-
tuat entre el carrer de Baldiri Aleu i 
l'avinguda de l'Onze de Setembre, que 
van començar el passat mes de des-
embre. Es tracta d'un tram de 500 m 
de longitud en què s'està realitzant 
una nova vorera i es prolonga el carril 
per a bicicletes.

Un espai més ample  
Els treballs que s'estan fent perme-
tran, un cop finalitzats, millorar el 
front d'aquesta important artèria 
de comunicació de la nostra ciutat 
(costat Vinyets i Molí Vell) amb una 

vorera nova de 3 metres d'amplada 
i un carril bidireccional per a ciclis-
tes, de la mateixa mida. Vorera i carril 
estaran separats per una franja amb 
arbres i arbustos. També s'instal·larà 
nou enllumenat públic a tota la zona.

L'àmbit d'actuació, que té una su-
perfície aproximada de 9.500 m2, neix 
i travessa la plaça de l'Agricultura i 
recorre el lateral de la ronda de Sant 

Millores per 
a vianants i 
ciclistes a la 
ronda de Sant 
Ramon

Noves àrees de joc a les places S. Allende i Euskadi
Durant les darreres setmanes s'han 
anat enllestint les obres dels nous 
espais de lleure infantil de la plaça 
de Salvador Allende (foto 1) i la plaça 
d'Euskadi (foto 2).

El disseny dels jocs a terra de la 
plaça de Salvador Allende ha comp-
tat amb la col·laboració de l'alumnat 
de Primària i de l'AMPA de l'Escola 
Antoni Gaudí. Entre altres tasques, 
els nens i les nenes del centre s'han 
encarregat de la pintura de les fus-
tes rodones que s'han instal·lat en 
aquest indret. Els treballs s'han rea-
litzat en el marc del Pressupost Par-
ticipatiu 2019. 

Pel que fa a la plaça d'Euskadi, en 
el disseny hi han intervingut els nois 
i les noies adolescents de l'Esplai Ei-
xida del barri de Camps Blancs. 

Telecomunicació 
i mobilitat per 
a una ciutat 
sostenible

Al llarg dels darrers mesos s'estan 
realitzant treballs d'estesa de 
la xarxa de telecomunicacions a 
diversos carrers de la ciutat. Les 
obres formen part d'una nova fase 
d'instal·lació de fibra òptica que 
unirà la xarxa de semàfors de Sant 
Boi, a través d'un cablejat de 13 
km, amb la finalitat de millorar-ne 
el funcionament i la coordinació. 
Aquests treballs formen part 
del projecte estratègic de ciutat 
sostenible Neurocity. L'objectiu 
del projecte és proporcionar 
solucions tecnològiques per 
millorar la vida i transformar la 
nostra ciutat en un entorn més 
habitable i saludable. Gràcies al 
cablejat es podrà gestionar el 
trànsit en temps real, tot calculant 
els temps dels desplaçaments i 
la qualitat de l'aire. La iniciativa 
servirà per millorar la fluïdesa 
del trànsit a Sant Boi i ajudarà 
a reduir els gasos d'efecte 
hivernacle.  A la ciutat els vehicles 
de motor de combustió són 
responsables del 48% del total 
d'aquestes emissions. Així mateix, 
connectar els semàfors amb un 
centre de control ajudarà a evitar 
congestions de trànsit, controlar 
les principals entrades i sortides 
del municipi i reduir els accidents. 
Els treballs són finançats en un 
50% pels fons europeus FEDER en 
el marc de Capaci[u]tat Estratègia 
DUSI Sant Boi. 

21
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Les cooperatives 
del projecte Cultura 
Emprenedora a 
l’Escola, en marxa

L’alumnat dels quatre centres 
de primària de Sant Boi que 
participen aquest curs en el 
programa Cultura Emprenedora 
a l’Escola (CUEME) ja ha rebut els 
CIF de les seves cooperatives.  
L’Ajuntament se’ls va lliurar 
en un acte públic el dia 4 de 
febrer al Casal de Casablanca. 
La Diputació de Barcelona 
impulsa aquesta iniciativa al cicle 
superior d’Educació Primària 
per desenvolupar valors, hàbits 
i capacitats relacionades amb 
l’esperit emprenedor. En la sisena 
edició del projecte a Sant Boi, hi 
prenen part les escoles Parellada, 
Montbaig, Vicente Ferrer i 
Marianao. 125 alumnes de 5è i 6è 
curs viuen l’experiència de crear 
una cooperativa i els diferents 
passos per fer-ho possible.

Comiat a l’exregidor 
Gregorio Herreros
El 23 de gener va morir, als 79 
anys, l’exregidor de l’Ajuntament 
de Sant Boi Gregorio Herreros. 
Aquest home de conviccions 
progressistes va defensar les 
seves idees des del moviment 
veïnal, la lluita antifranquista i la 
militància política. En les primeres 
eleccions de l’etapa democràtica, 
va ser escollit regidor com a cap 
de llista del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya (PSUC). 

La ciutat dona 
a conèixer la 
seva aposta per 
la innovació i la 
sostenibilitat
Sant Boi va donar a conèixer el 10 
de desembre, a la Cimera del Clima 
COP25 de Madrid, l’estratègia que 
l’ha portat a ser l’única localitat no-
menada com ‘la ciutat espanyola més 
sostenible’ en dues ocasions.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va parti-
cipar en la taula rodona ‘Innovació i 
sostenibilitat urbana’, convidada pel 
Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades com a integrant del 
consell rector de la xarxa estatal  
Innpulso de Ciutats per la Ciència i la 
Innovació.

Moret va explicar que la sostenibi-
litat és “un compromís de ciutat” im-
pulsat per l’Ajuntament i fonamentat 
en aliances amb altres institucions i 
amb el conjunt dels agents econò-
mics i socials del municipi.

Les línies mestres d’aquest compro-
mís tenen a veure amb la preservació 

de l’entorn natural, la gestió soste-
nible dels residus, la promoció de 
la mobilitat a peu, amb bicicleta, en 
transport públic i amb vehicles soste-
nibles i la transició cap a fórmules de 
producció d’energia més sostenibles i  
consums més eficients.

Jornada Tech Cities
Dies abans, Sant Boi va ser l’amfitriona 
de la jornada ‘Tech Cities. Agenda 

Urbana i Polítiques d’Innovació’, que 
va aplegar representants de ciutats, 
administracions i empreses de tot 
l’Estat. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va 
defensar que des de les ciutats “hem 
d’apostar per desenvolupaments ur-
bans sostenibles i per polítiques in-
novadores que ens permetin avançar 
cap als ‘Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) de l’Agenda 
2030 de Nacions Unides” n

Sant Boi va ser l’amfitriona d’una trobada estatal de ciutats innovadores

Sant Boi i Lund (Suècia) comparteixen reptes 
i experiències gràcies a un projecte europeu
4 persones de la localitat sueca de 
Lund van visitar Sant Boi el 29 de 
gener en el marc del projecte eu-
ropeu Cultural Creative Cites and 
Spaces. 

La trobada va tenir lloc al cen-
tre d’innovació social Coboi lab, 
on van poder intercanviar expe-
riències amb personal tècnic de 
l’Ajuntament de Sant Boi. L’objectiu 
principal era compartir fórmules 
innovadores per implicar les res-
pectives ciutadanies en assumptes 
d’interès públic.

Durant la visita al laboratori Coboi 
lab van poder entrar en contacte amb 

projectes desenvolupats a la ciutat 
de Sant Boi com el Laboratori d’Art 
Comunitari (LAC), els Pressupostos 

Participatius o la iniciativa Cultura 
als Barris.

7 països europeus
Al projecte europeu Cultural Crea-
tive Cites and Spaces hi partici-
pen centres d’innovació social de 
set països europeus, que hi tenen 
l’oportunitat de compartir idees, 
coneixements i experiències amb 
l’objectiu de trobar solucions comu-
nes per a reptes amb una dimensió 
social.
El projecte Cultural Creative Cites 

and Spaces forma part del programa 
Creative de la Unió Europea.
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Renovació del conveni per 
aplicar mesures alternatives 
a la sanció a menors 
denunciats per consum o 
tinença de drogues
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i 
el conseller d’Interior, Miquel 
Buch, han signat 
l’actualització 
d’un conveni de 
col·laboració que 
facilita mesures 
educatives 
alternatives a la 
sanció a menors 
d’edat que hagin 
rebut una denúncia 
per consum o tinença de drogues. 
Durant més d’una dècada, el 
conveni s’ha revelat com una bona 
eina per evitar el risc d’exclusió 
social.  Des que es va posar en 
marxa l’any 2008, ha atès 110 
menors d’edat. El 90% dels casos 
s’han resolt satisfactòriament, 
amb una taxa de reincidència del 
0%. La nova versió del conveni 
amplia l’abast de les persones 
beneficiàries i en potencia els 
efectes cohesionadors.

Els descomptes per la 
vaga del 18-O serviran per 
atendre necessitats bàsiques 
de famílies de Sant Boi
La direcció de l’Ajuntament i la 
representació sindical han  
acordat destinar a atendre 
necessitats socials de les 
famílies de Sant Boi l’import dels 
descomptes que s’han aplicat 
als treballadors i treballadores 
municipals que van secundar 
la  vaga del dia 18 
d’octubre. L’import 
total ascendeix 
a 11.700 euros, 
que serviran per 
finançar ajuts per 
a la cobertura de 
necessitats bàsiques (deutes en 
rebuts de l’habitatge, necessitats 
socioeducatives, etc). 

L’OMIC s’apropa als casals  
un dimecres al mes
Des del mes de gener, l’Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumidor de 
Sant Boi (OMIC) ofereix un nou ser-
vei. Es tracta dels punts d’atenció de 
consum als casals. Aquests punts es-
tan disponibles un dimecres de cada 
mes al Casal de Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou, a L’Olivera i al Casal de 
Camps Blancs. 

El personal de l’OMIC hi ofereix els 
serveis habituals d’assessorament, 
registre de queixes, reclamacions i 
denúncies i informació sobre els ex-
pedients en tràmit. 

L‘objectiu és evitar desplaçaments 
per facilitar l’accés a aquest servei 
públic, especialment a la gent gran i 

a les persones de la ciutat que tenen 
problemes de mobilitat.

Ara, les persones consumidores po-
den triar entre demanar cita prèvia per 
ser ateses a la seu i en l’horari habi-
tual de l’OMIC (masia Torre Figueres, 
tel. 936351246), o bé anar a un casal 
el dimecres (de 10 a 14 h). També es 
poden fer consultes o presentar re-
clamacions i denúncies de consum a 
l’apartat de l’OMIC al web municipal.

Els pròxims dos mesos, l’OMIC es-
tarà al Casal de Cooperativa els dies 
5 de febrer i 4 de març, al Casal de 
Camps Blancs, el 12 de febrer i l’11 
de març, i a L’Olivera, el 19 de febrer 
i el 18 de març.

El Consell 
d’Adolescència 
elaborarà una 
guia d’educació 
sexual
Per encàrrec de l’Ajuntament, el Con-
sell Local d’Adolescència elaborarà 
durant els mesos vinents una guia 
sobre educació sexual per a adoles-
cents. Aquesta tasca donarà resposta 
a una de les principals demandes de 
les persones d’aquesta franja d’edat 
recollides mitjançant una enquesta.

El Consell Local d’Adolescència 
existeix a Sant Boi des de fa un any. 
En formen part 31 adolescents de la 
ciutat: alumnes dels instituts de Sant 
Boi, membres d’entitats socioeduca-
tives o de lleure i exintegrants del 
Consell Local d’Infància que també 
han volgut ser presents en aquest 
nou òrgan de participació.

El dimarts 17 de desembre van ce-
lebrar el primer acte de renovació de 
la composició del Consell. Va servir 

per fer balanç de la feina feta durant 
el primer any de funcionament, du-
rant el qual van crear un logotip, van 
protagonitzar el pregó de la Festa 
Major i van participar en l’encesa de 
l’enllumenat nadalenc. 

Una enquesta
També van fer una enquesta a més 
de 300 nois i noies de la ciutat sobre 
les seves necessitats i interessos. En-
tre les principals demandes manifes-

tades hi havia la millora dels espais 
verds, el reforç de l’educació sexual 
o la creació de més d’espais per a ac-
tivitats esportives i de lleure per a 
adolescents (‘parkour’, per exemple).

L’Ajuntament impulsa des de 2015 
la participació d’infants i adolescents 
de la ciutat en els temes que els 
afecten. El març de 2015 es va cons-
tituir el Consell Local d’Infància i el 
desembre de 2018, el Consell Local 
d’Adolescència n

El Consell Local d’Adolescència es va reunir el 17 de desembre a Can Massallera



Viure Sant Boi
N  febrer 20

10

L’Ajuntament i la Cooperativa Agrària 
Santboiana han posat en marxa la 
campanya de promoció ‘La Carxofa 
de Sant Boi’, que es va presentar el 
dia 31 de gener al Mercat de Sant Jor-
di. Els establiments de la ciutat adhe-
rits (una dotzena fins ara) llueixen un 
distintiu que els acredita com a punts 
de venda d’un producte de qualitat 
i de km.0 conreat al Parc Agrari del 
Baix Llobregat. 

En el marc d’aquesta campanya, 
la Cooperativa Agrària proporcio-
na carxofes de Sant Boi als esta-
bliments participants i un distintiu 
que els acredita com a venedors de 
l’autèntica carxofa del municipi.

Durant l’acte també es va presentar 
la Carxofa Beer, elaborada pels xefs 
Toni Romero i Alberto Alguacil, dels 
establiments locals Pastisseria El Ro-
maní i Restaurant El Pou de la Beleta, 
respectivament. Els xefs van oferir al 

públic assistent un ‘showcooking’ en 
què van preparar iogurt de calçot, bi-
quini de carxofa i cafè de carxofa.

La carxofa, símbol de ciutat
La carxofa és el producte agríco-
la més característic de Sant Boi i 
del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
Constitueix un símbol de l’estratègia 
municipal per avançar cap a una 
ciutat saludable i sostenible, un sig-

La ‘Carxofa 
de Sant Boi’ 
es reivindica 
amb una 
campanya

ne d’identitat de l’agricultura local i 
un potencial atractiu de turisme de 
proximitat.

La carxofa és un producte salu-
dable molt apreciat en el món de la 
gastronomia. Ric en vitamines, mine-
rals i fibra, no conté gairebé greix i 
té propietats depuratives. Les carac-
terístiques dels terrenys del delta del 
Llobregat afavoreixen que sigui espe-
cialment dolça i tendra n

La campanya es va presentar a finals de gener al Mercat de Sant Jordi

Petició de més recursos per atendre 
necessitats educatives especials
El Ple municipal ha instat per unani-
mitat el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat a implantar a Sant 
Boi un recurs d’educació postobliga-
tòria per garantir que l’alumnat amb 
necessitats educatives especials pu-
gui continuar la seva formació. La 
petició recull la reivindicació de més 
d’un centenar de famílies, agrupades 
en la Plataforma Inclusiva SB.

La ciutat disposa de centres for-
matius públics i privats que atenen 

alumnes amb necessitats especials 
en el període de l’ensenyament obli-
gatori, però no pas en el postobliga-
tori. Aquest fet obliga l’alumnat i les 
famílies a desplaçar-se a altres po-
blacions de la comarca.

L’Ajuntament reclama que es pugui 
comptar amb un Itinerari Formatiu Es-
pecífic (IFE), o bé un Programa de For-
mació i Inserció (PFI) adaptat. També 
s’ofereix a aportar recursos perquè el 
recurs es pugui implementar.

Racons de 
lectura infantil 
als CAP
Els centres d’atenció primària 
de Sant Boi compten des de 
gener amb racons de lectura 
que aproximen els llibres de les 
biblioteques als nens i les nenes 
en un entorn quotidià. És un dels 
projectes proposats i escollits 
per la ciutadania en el marc dels 
Pressupostos Participatius 2019.
El projecte permet a les persones 
usuàries del CAP mirar els llibres 
en família o llegir juntes mentre 

esperen per a una 
visita o gestió. 
També convida 
a joguinejar 
una estona amb 
endevinalles, 
misteris, ‘busca 
i troba’ i altres 
propostes 
divertides.
La ciutadania de 
Sant Boi va decidir 
la destinació de 
550.000 euros 

del Pressupost Municipal 2019, 
concretada en un total de 28 
projectes. Una part s’ha invertit 
en actuacions de millora de l’espai 
públic i la resta, en projectes 
de caràcter social, cultural 
o educatiu. Aquest tipus de 
projectes han estat una novetat 
respecte a anys anteriors.
Altres projectes d’aquest tipus 
realitzats gràcies als Pressupostos 
Participatius 2019 són una 
programació de cinema a la fresca 
als jardins de la Torre del Sol, un 
espai de participació mitjançant 
l’art i la cultura al quiosc de la 
plaça Generalitat, un programa de 
TV en línia sobre l’actualitat social, 
una campanya sobre l’ús cívic de 
l’espai públic, un projecte per a 
la cerca de feina a Cooperativa i 
Molí Nou o un estudi per crear una 
xarxa de camins escolars segurs.
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‘La Celestina’ i ‘Erma’, a la 
Temporada de Teatre
Erma, de Federico García Lorca, en 
català, i una versió contemporània de 
La Celestina són dos dels grans atrac-
tius de la nova Temporada d’Arts Es-
cèniques i Música de Sant Boi.

La programació inclou aquest se-
mestre sis obres per al públic adult 
i altres sis per a les famílies, dues de 
les quals s’adrecen especialment a 
infants de 0 a 3 anys. La Temporada 
es va posar en marxa al gener amb 
l’espectacle de música i humor Xiula 
dintríssim i la comèdia dramàtica Un 
dia qualsevol.

 La representació de La Celestina 
(15 de març) serà a càrrec d’Atalaya 
Teatro, considerada com una de les 

companyies de teatre clàssic més im-
portants d’Espanya, amb una llarga 
llista de premis i actuacions a festi-
vals de prestigi. 

40 anys de Tripijoc
Una versió en català d’Erma (17 de 
maig), de Federico García Lorca, serà 
l’espectacle teatral de la Festa Major 
2020. Amb l’obra, el Col·lectiu Teatral 
Tripijoc de Sant Boi commemorarà 
quaranta anys de trajectòria. 

En el marc de la Temporada de Tea-
tre i Arts Escèniques també podrem 
veure Solitud, el clàssic de Víctor Ca-
talà, a càrrec del Teatre Nacional de 
Catalunya (26 d’abril).

La sala 6 dels 
Cinemes Can 
Castellet, nou 
espai per a la 
cultura i les arts
Els Cinemes Can Castellet van inau-
gurar al desembre la “Sala 6”. Aquest 
nou espai, situat a l’entrada dels 
multicines, està pensat per acollir  
cinefòrums, esdeveniments culturals 
de diferents disciplines i activitats 
relacionades amb la promoció de les 
arts visuals de la ciutat. També inclou 
una oferta gastronòmica.

De la mà de Benecé Produccions, 
responsable de la programació de 
l’equipament, l’Ajuntament ha donat 
forma a aquest nou projecte. En el 
nou espai el públic de les sales podrà 
completar la seva experiència audio-
visual tot gaudint d’altres activitats 
artístiques i culturals. 

La nova proposta s’afegeix a 
l’àmplia gamma d’activitats que ofe-
reixen els multicines de Sant Boi per 
complementar la seva cartellera co-

mercial: estrenes exclusives, “master-
classes”, visites guiades a la cabina 
de projecció, sessions matinals per a 
les famílies, documentals d’art i del 
mes o retransmissions d’òpera i ba-
llet, entre altres. 

A més, l’octubre passat els Cinemes 
Can Castellet van ser una de les seus 
del prestigiós festival de curtmetrat-
ges FILMETS, que enguany va cele-
brar la 45a edició.  

Referent de la cultura local
Els Cinemes Can Castellet són una 
aposta estratègica per fer de Sant 
Boi un referent cultural i impulsar 
la comunitat cultural i el talent lo-
cal en diferents disciplines. La ciutat 
disposa d’un nombre important de 
creadors i creadores dedicats al món 
de les arts visuals en els àmbits del 
cinema, les web sèries, els documen-
tals i la publicitat.

Somnis 
d’alumnes de 
Belles Arts,  
al CCCA

Can Castells Centre d’Art Sant 
Boi (CCCA) acull fins al 7 de 
març l’exposició “Dreamers, no 
ens prengueu els somnis”. La 
mostra recull treballs d’alumnes i 
exalumnes de la Facultat de Belles 
Arts de la Universitat de Barcelona 
(UB). Com a creadors i creadores 
novells que són, els seus treballs 
reflecteixen éssers somiadors que, 
tot i tenir al davant un present 
advers, no volen deixar de pensar 
en un futur millor a través de l’art.

Exposició sobre els 
videojocs
Del 8 al 29 de febrer es podrà 
visitar a la Biblioteca Jordi Rubió 
i Balaguer l’exposició ‘Into the 
videogames’. Aquesta mostra es 
proposa apropar a tots els públics 
els  videojocs i la seva indústria i 
modificar els prejudicis existents. 
El dissabte 22 es faran tallers 
sobre aquesta mateixa temàtica, 
i el 29, durant tot el dia, una 
jornada especial organitzada i 
dirigida per Alba Iniesta, UX Game 
Designer. 

La nova sala vol esdevenir una referència per a la comunitat artística de Sant Boi
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Una explosió d'art a la Cavalcada dels Mags   
Més d'un miler de ciutadans i ciutadanes de Sant Boi van fer que la Cavalcada 
dels  Reis Mags 2020 fos un gran esdeveniment artístic comunitari. La nau del 
polígon industrial on es va preparar l'atrezzo va ser testimoni durant quatre 
mesos del treball compartit entre entitats i artistes per vestir d'il·lusió la nit més 
màgica de l'any. Trobareu totes les fotos a www.flickr.comajuntamentsantboi.

Nadal, a la ciutat
El temps de Nadal està farcit celebracions. La nostra ciutat va 
commemorar aquestes dades amb moltes activitats tradicionals i 
participatives: el pessebre vivent de Ciutat Cooperativa, l'arribada de 
la Llum de la Pau, el campament dels patges reials, els 40 anys dels 
Pastorets del Col·lectiu Tripijoc, els 25 anys de Fem el Pessebre dels 
Pessebristes de Sant Boi, el ball de Nadal de la gent gran, els tallers 
familiars als barris, la programació infantil Infalúdic i les activitats 
de ludoteca, els cagatió i l'Home dels Nassos van omplir Sant Boi 
d'ambient nadalenc per a tota la família.  
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Petjades d'un santboià
El 29 de gener, el santboià Enric Carregui, 
autor del llibre Petjades d'un santboià,  
va ser rebut per l'alcaldessa, Lluïsa 
Moret. El llibre descriu les aventures de 
Francesc, germà de l'autor, està basat 
en fets reals i descriu la història d'una 
família santboiana entre 1919 a 2015.

Amb el teatre professional
El passat 26 de gener, el grup de teatre 
de carrer de Marianao, sorgit del 
projecte municipal Cultura als Barris, va 
participar en la representació de l'obra 
Un dia qualsevol, de la companyia Les 
Antonietes, en el marc de la Temporada 
d'Arts Escèniques i Música. 

100 anys de vida
El dissabte 18 d'octubre Assumpta Oms 
Gili va celebrar, a Cal Ninyo, el seu primer 
segle de vida. Amb motiu d'aquesta data 
tan assenyalada. l'alcaldessa de Sant 
Boi, Lluïsa Moret, va lliurar-li una placa 
que recorda aquest singular i emotiu 
aniversari. L'acte va comptar amb 
l'assistència de la seva família, les seves 
amistats i persones conegudes.

Record a les víctimes de l'Holocaust
El 26 de gener, a la plaça Mercè Rodoreda, es van recordar les 
víctimes santboianes amb motiu de la commemoració del 
Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust. Una placa 
recorda els noms: Antoni Sabat, Baldiri Beltran, Salvador 
Mariages, José Ruíz i Michel Reynard. L'acte va comptar amb 
Madrona i Antoni Sabat, fills de qui va ser regidor durantr la 
Guerra Civil; Enric Garriga, president d'Amical Mathausen, 
Iván Herrador, president de Sant Boi en Positiu (LGTBI); 
Mariano Fernández Jiménez, del poble gitano de Sant Boi, i 
Alberto García Cámara, de l'Associació de Teatre Imagina, en 
representació de les persones amb malaltia mental. 

Bàsquet femení de formació
El Club Bàsquet Sant Boi va organitzar del 2 
al 5 de gener el 4t Torneig Internacional de 
Bàsquet Femení WIT Basket U18 amb els millors 
equips estatals de formació i dos d’europeus: 
l’Amsterdam Academy (Holanda) i l’Stella 
Azzurra (Itàlia). La victòria va ser per a l’Snatt’s 
Femení Sant Adrià, que va guanyar a la final 
el Rivas Parque Sureste. El tercer lloc va ser 
per al Bàsquet Almeda, coorganitzador de la 
competició. El torneig va aplegar més de 100 
futures estrelles del bàsquet femení.

Sant Boi, una ciutat viva

Un projecte de cultura emprenedora
Un total de 9 instituts i 20 empreses de Sant Boi participaran en la segona 
edició de 'Sant Boi Talent. Emprenent a les aules!', organitzada per 
l'Ajuntament i Talent Factory. La segona edició de la iniciativa, que promou 
la cultura emprenedora entre l'alumnat de secundària, es va presentar el 
14 de gener, a Can Massallera. Se seleccionarà les millors idees de negoci, 
que comptaran amb mentors d'empreses locals. Els guanyadors de l'edició 
anterior van ser Marc Hernica i Luis Chen, del Col·legi Sant Josep.

Beques per a joves
L'Ajuntament ha atorgat 85 
beques a joves, per un valor de 
30.000 €, en quatre modalitats: 
per a formació, per afavorir la 
conciliació familiar, formativa i 
laboral, per a la mobilitat i per a 
joves amb diversitat funcional.
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Sant Boi és la Ciutat Gegantera de l’any 
2020. La ciutat, que pren el relleu de Cas-
tellbisbal, acollirà durant la pròxima prima-
vera la gran festa anual del món geganter i 
serà durant tot aquest any l’epicentre de la 
cultura popular catalana.

L’Agrupació de Colles de Geganters de Ca-
talunya atorga cada any aquest títol, des de 
1985, a una població del país. La localitat 
seleccionada, en aquest cas Sant Boi, esdevé 
el punt de trobada de més d’un centenar de 
parelles de gegants i altres elements festius 
vinculats a la cultura tradicional del país.

En aquesta ocasió serà una de les colles 
històriques de la nostra ciutat, Geganters 
i Grallers de Casablanca, qui organitzarà 
l’esdeveniment amb el suport tècnic i lo-
gístic de l’Ajuntament. La candidatura de la 
nostra ciutat, impulsada per aquesta enti-
tat, va comptar en el seu dia amb el suport 
unànime del Ple municipal.

La celebració de Ciutat Gegantera 2020 
inclou un extens programa d’activitats. Hi 
haurà exposicions, xerrades i diverses pro-
postes pedagògiques, que ja s’han posat en 
marxa, per fer arribar el fet geganter a les 
escoles locals. 

Monument i himne
El 25 d’abril arribarà un dels moments cen-
trals de l’esdeveniment, amb la inauguració 
del monument a la Ciutat Gegantera, un con-
junt escultòric realitzat per l’artista local Ma-
nuel Morales, i la presentació de l’himne de 
Ciutat Gegantera, compost per Joan Codina, 
mestre de música tradicional de l’Escola de 
Música Blai Net, amb lletra del director de 
corals Benet Puig.

Gran trobada de colles
Els actes culminaran del 8 al 10 de maig 
en la gran trobada de colles de gegants 
d’arreu de Catalunya. De moment ja n’hi 
ha confirmada la presència de més de 50. 
Durant tres dies, Sant Boi serà escenari de 
múltiples actes públics, entre els quals es-
tan previstes diverses cercaviles simultà-
nies pels carrers de la ciutat, que confluiran 
al parc de la Muntanyeta. També se cele-

braran els balls protocol·laris dels Peuets i 
dels Gegants de Catalunya -que atorgaran 
formalment a Sant Boi la condició de Ciutat 
Gegantera 2020-. A més, hi haurà mostres 
de ball i de cultura catalana del foc, con-
certs i una trobada d’escoles. Totes elles 
s’aplegaran amb els capgrossos que hauran 
confeccionat durant el curs i construiran 
juntes un trencaclosques gegant. 

150 persones col·laboren voluntàriament 
en l’organització de Ciutat Gegantera 2020, 
que compta amb un cartell anunciador fet 
per l’il·lustrador local David Moreno n

Sant Boi, capital gegantera i epicentre de la 
cultura popular catalana durant 2020

El projecte 
‘Una escola 
gegant’ 
apropa el món 
geganter a les 
escoles.
15 escoles de Sant 
Boi participen 
des de gener  
en aquesta 
iniciativa. 
De P3 a P5, 
l’alumnat treballa 
amb una maleta
pedagògica amb 
figures de cartó-
pedra  i de goma 
dels gegants de 
Casablanca (en 
Pitu, el Manel i 
la Blanca) i de 
l’Agrupació de 
Colles (el Treball i 
la Cultura), a més 
d’una guia de tots 
els gegants de 
Catalunya.
L’alumnat 
de Primària 
participarà en 
una gran trobada 
col·lectiva on es 
construirà un 
trencaclosques 
gegant. 

Principals activitats
Dissabte 25 abril
Inauguració del monument i l’himne de Ciutat Gegantera

Del 8 al 10 de maig
Cercaviles simultànies per diferents itineraris a Sant Boi
Mostra de balls de gegants i mostra de cultura catalana del foc
Ball dels Gegants de Catalunya
Nit de concerts: Gertrudis+La Traca
Trobada festiva amb les escoles
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Iván Bravo. Mural lúdic
Un mural al terra del carrer Riereta 
incentivarà el joc infantil                   

Carol Jauregui. Canviem la mirada
Mural de benvinguda a la ciutat  
contra els estigmes de la salut mental                   

La Gàl·lia. Teixint relacions
Futura instal·lació aèria de llanes i 
fils lligats, símbol de les relacions          

Rosa Satoca. Capelletes paganes
Petits mosaics de ceràmica con-
nectats mitjançant una app                   

BAAU:  
artistes del 
nucli antic fan 
intervencions 
al barri 
El projecte Barri Antic Art Urbà 
(BAAU) omplirà d’art els carrers del 
nucli antic. Una desena d’artistes de 
la ciutat residents al barri Centre han 
començat a fer realitat intervencions 
artístiques que tenen com a objectiu 
millorar l’espai públic fent servir l’art 
i la cultura com a elements de trans-
formació. 

La ciutadania va prioritzar la ini-
ciativa en el marc dels Pressupostos 
Participatius 2019. Des d’aleshores, 
artistes, veïnat i comerciants del barri 
han participat per fer realitat aquest 
projecte comunitari coordinat per 
l’Ajuntament i pel centre municipal 
d’art Can Castells.

Participació veïnal
En una primera fase, amb veïns, veïnes 
i entitats es va confeccionar un mapa 
dels llocs on es considerava més 
adient ubicar les obres. Després es van 
utilitzar unes butlletes per preguntar 
a 300 persones residents al nucli antic 
amb quina única paraula el definirien, 
quins eren els records més poderosos 
que tenien vinculats a ell i com se 
l’imaginaven d’aquí a cent anys. 

La informació recollida va servir 
perquè els i les artistes es posessin 
mans a l’obra. Són, en tots els casos, 
persones que viuen al barri i que estan 
vinculades al món de la il·lustració i 
el disseny gràfic. Els treballs del pro-
jecte BAAU destaquen valors i incor-
poren missatges de caràcter social i 
cultural i aspiren a reflectir amb vo-
cació de permanència la personalitat 
del nucli històric.

Reforçar la identitat
El projecte BAAU vol reforçar la iden-
titat d’aquesta zona de la ciutat, fer 
que esdevingui un referent en art 
urbà i que compti amb un entorn més 
viu, amable i atractiu per a visitants, 

per al comerç i, principalment, per als 
seus veïns i les seves veïnes.

Peces d’art al carrer
Algunes de les intervencions del pro-
jecte es poden veure ja als carrers del 
nucli històric, com és el cas de dos 
treballs artístics de l’Estudi 1859: el 
vinil La Casa del Veí, a la plaça de Llo-
renç Presas, i Va ser aquí, que ha re-
tolat les caixes d’electricitat i d’altres 
serveis a diversos carrers del barri 
amb noms dels comerços antics que 
hi havia als mateixos indrets. Tam-
bé es pot veure ja Records als bancs, 
d’Iván Castro, un recull de frases de 
veïns i veïnes. La resta de les obres es 
materialitzaran pròximament n

Estudi 1859 ha realitzat aquest vinil, titulat La Casa del Veí, a una paret de la plaça 
de Llorenç Presas, en ple nucli antic de Sant Boi

Laura del Valle. Ordit & Trama
Mural a la Torre del Sol amb aporta-
cions diverses de cultura tèxtil

Iván Castro. Records als bancs
Rètols a la Rambla amb frases que 
són records de veïns i veïnes

Nien Boots. Un mar de poesia
Mòbil a les escales de l’Ateneu Fa-
miliar amb poesia i reflexos de llum                  
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Sant Boi, una ciutat d’èxits

Un alumne del  
Col·legi Sant Josep guanya 
un concurs per prevenir 
accidents al volant
Ferran Mészáros, alumne de 3r de 
Primària del Col·legi Sant Josep 
de Sant Boi, ha guanyat el concurs 
‘Ara anem caminant al cole’, 

organitzat per 
Fundación 
Mapfre i Stop 
Accidentes. 
Com a guardó 
ha rebut una 
bicicleta i un 

casc, gràcies a la redacció que 
va fer sobre les conseqüències 
que tenen les distraccions en la 
mobilitat sostenible i segura. 
Ferran va ser el guanyador a 
Catalunya i ara ha de participar en 
la fase estatal del concurs.

Alumnes de l’INS Rubió i Ors, 
seleccionats per al  
Programa Argó de la UAB
Laura Delgado, Adrià Collazos, 
Andrea Navarro, Júlia Hernández 
i Manvir Kaur, estudiants de 
1r de Batxillerat de l’Institut 
Joaquim Rubió i Ors de Sant 
Boi, participaran fins a finals 
de 2020 en el Programa Argó 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). Es tracta 
d’un programa de suport a la 
transició entre la secundària i la 
universitat que ofereix cotutoria 
i assessorament per a la part 
pràctica dels treballs de recerca. 
L’alumna Manvir Kaur, a més, ha 
començat la seva participació 
al Programa Bojos per les 
Matemàtiques de la Fundació 
Catalunya La Pedrera.

4 restaurants de Sant Boi formen 
part de la nova guia dels 50 millors 
restaurants del Baix Llobregat i 
l’Hospitalet, presentada el dia 13 de 
gener al Prat per l’Associació de Gas-
tronomia i Turisme (AGT). 

Marimorena, el número 1
El restaurant Marimorena hi consta 
com el número 1 de la comarca. El 
seu xef, Albert Mendiola, ja va ser 
distingit l’any 2017 pel Fòrum Gas-
tronòmic com a Cuiner de l’Any per la 
seva aposta per una cuina de quali-
tat, de proximitat i saludable. 

Els altres restaurants de la ciutat 
inclosos a la llista són El Pou de la 
Beleta (lloc 17), Cal Vitus (31) i Hotel 
El Castell (47). 

Les posicions que ocupa la restau-
ració santboiana en la guia posen de 
manifest la qualitat de la gastrono-
mia local i l’aposta per una cuina de 
proximitat.

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, els va 
felicitar durant una recepció oferta 
a l’Ajuntament el passat 30 de gener.

4 restaurants de Sant Boi, a la guia 
dels 50 millors del Baix Llobregat

D’esquerra a dreta, Josep Viloca (El Castell), Albert Mendiola (Marimorena), Pere 
Romero (Cal Vitus) i Alberto Alguacil (El Pou de la Beleta)

Una alumna de l’Institut Marianao, 
a la ‘Cimera Catalana’ pel clima
Adriana Pascual Gutiérrez, alumna 
de 1r d’ESO de l’Institut Marianao, va 
participar el dia 17 de gener a la 1a 
Cimera Catalana d’Acció Climàtica. 
Formava part del grup de 25 joves 
a qui s’havia convidat per represen-
tar les persones de la seva edat en 
aquesta trobada institucional per a la 
lluita contra el canvi climàtic.

Durant la cimera, l’Adriana va parti-
cipar en el grup de treball que va ela-
borar un manifest iniciat amb aques-

tes paraules: “Tenim una data límit i 
el rellotge ja està comptant enrere”. 
Dues companyes el van llegir durant 
l’acte protocol·lari, celebrat al TNC, a 
Barcelona. L’alcaldessa de Sant Boi, 
Lluïsa Moret, també hi va ser present.

Una escola referent
L’Institut Marianao és una de les Es-
coles Verdes de Catalunya i forma 
part de la Xarxa d’Escoles per a la 
Sostenibilitat de Sant Boi.
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La il·lustradora Raquel Gu 
guanya un premi al millor 
dibuix d’humor
La publicació Diario 
de Avisos ha premiat 
la il·lustradora 
santboiana Raquel 
Gu amb el guardó 
al ‘millor dibuix 
d’humor’. L’obra 
guanyadora és 
Sana sanita, diario 
de un enfermero de 
pediatría, un còmic 
amb guió d’Armando Bastida.

El cineasta José Luis López, 
premiat per un curtmetratge 
al Festival de Florència
El curtmetratge El reloj de Paula, 
del realitzador santboià José Luis 
López, ha guanyat el primer premi 
en la categoria de thriller als 
Florence Film Awards. 
La cinta -rodada a 
Sant Boi, Vallirana i 
El Bruc- serà present 
el pròxim 18 d’abril 
a la cerimònia de 
lliurament de premis, 
que tindrà lloc a 
l’Odeon Cinema de 
la ciutat italiana de 
Florència. Candela Moreno, Enya 
Lechuga, Ariadna de Guzmán, Blas 
Caballero i Mónica Ballesteros 
protagonitzen la cinta.

Premi al Parc Sanitari per 
un projecte d’infermeria 
adreçat a les persones grans
El Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu de Sant Boi ha guanyat 
un dels premis que la revista 
Enfermería en Desarrollo 
concedeix anualment. El guardó 
ha estat en la categoria Iniciatives 
Corresponsables, per un treball 
de l’infermer Jordi Ramón Rizo 
que avalua els efectes de la 
soledat en la tercera edat. La gala 
de lliurament de premis es va 
celebrar a la ciutat de Madrid a 
finals de 2019.

Reconeixement a la trajectòria 
del professor d’FP Luis García
El professor santboià Luis García 
Aparicio ha guanyat un dels Premis 
FPCAT de la Generalitat de Catalun-
ya, en la categoria de trajectòria in-
dividual. El guardó és un merescut 
reconeixement a un pioner i un gran 
referent en l’àmbit de la Formació 
Professional, a Sant Boi i a Catalunya. 

Luis García, catedràtic i coordina-
dor de l’FP a l’Institut Marianao fins 
que es va jubilar, va donar classes a 
la ciutat des de l’any 1975, principal-
ment en aquest centre educatiu.

En una entrevista al Viure Sant Boi 
de novembre de l’any 2014, Luis Gar-
cía Aparicio defensava la necessitat 
de prestigiar l’FP i orientar correc-

tament l’alumnat que s’interessa per 
aquest tipus d’estudis. En la seva opi-
nió, una relació constant i fluida en-
tre els centres docents i les empreses 
és fonamental per afavorir la inserció 
laboral d’alumnes.

3.000 alumnes
Al llarg de la seva trajectòria, el do-
cent de Sant Boi, nascut a Almeria, va 
formar al voltant de 3.000 d’alumnes. 
La seva tasca ha influït decisivament 
per fer de l’Institut Marianao un cen-
tre de referència en matèria de dis-
seny industrial i fabricació mecànica.

L’acte de lliurament del guardó tin-
drà lloc el dia 26 de març.

Pau Capell, per la seva part, va ser 
escollit com el millor de l’any per Fos-
bury, en aquest cas gràcies a la vota-
ció que fa la redacció de la revista. 
El corredor es va proclamar al 2019 
campió de l’Ultra Trail World Tour per 
segon any consecutiu. 

A la votació popular, també forma-
ven part del top-100 Marc Gasol i Ser-
gi Garrote, el ciclista del CC Sant Boi 
escollit recentment per la Federació 
Catalana com a millor ciclista de 2019.

Silvia Guillén, 
tercera del món 
en ‘bodyfitness’
L’esportista santboiana Silvia Guillén 
va guanyar al desembre, a Tarragona, 
una medalla de bronze al Campionat 
del Món Professional de Bodybuil-
ding i Fitness. És la competició més 
important del món d’aquest esport. 

Silvia va ocupar la tercera posició 
en la modalitat de bodyfitness, ca-
tegoria màster (per a majors de 35 
anys). Era el primer cop que partici-
pava en aquest campionat.

L’esportista de Sant Boi arrodonia 
així una gran temporada, amb resul-
tats meritoris en proves ProShow de 
la federació internacional, com les 
plates guanyades a Macedònia i Itàlia.

La revista esportiva Fosbury escull 
anualment per votació popular els 
millors esportistes de Catalunya. A 
les candidatures de 2019 (50 dones i 
50 homes) hi figuraven quatre espor-
tistes de Sant Boi: la triatleta Judit 
Corachán, el corredor de muntanya 
Pau Capell, el ciclista Sergio Garrote 
i el jugador de bàsquet Marc Gasol.

Judit Corachán, subcampiona del món 
de triatló de llarga distància, va passar a 
la votació final, on va quedar cinquena.

Corachán, Capell, Garrote, Gasol
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SA  l’apartat de valoració del pressupost hau-
reu vist (i si no us convidem a fer-ho) que de-
nunciem el menysteniment al que ens veiem 
abocats els grups de l’oposició. Com que par-
lant d’això ja ens hem quedat sense espai, par-
lem aquí del pressupost.

El grup republicà a l’Ajuntament vam votar 
NO al pressupost 2020 perquè és un pressu-
post clarament continuïsta. Si bé podem en-
tendre les limitacions que hi ha, i que part de 
l’increment d’ingressos -provinent de la puja-
da de l’IBI- van ajudar a recuperar el poder ad-
quisitiu dels treballadors públics, no podíem 
votar un pressupost que conté un model que 
no compartim, que considerem esgotat i poc 
coratjós, com no vam compartir cap pressu-
post del mandat anterior.

Un pressupost que continua depenent en 
excés de l’IBI i que carrega a les famílies (i al 
totxo) totes les possibilitats de desenvolupa-
ment social de la nostra ciutat mentre tenim 
un IAE, que grava l’activitat econòmica, que 
no aconseguim fer remuntar, símptoma que 
l’activitat econòmica no acaba d’arrencar a la 
nostra ciutat.

A més, en ser els primers pressupostos del 
mandat, no tenien encara un pla de govern 
que detalli les actuacions concretes que es 
volen fer. I per nosaltres, que no som compta-
bles, és difícil llegir un pressupost sense unes 
propostes d’actuació al costat.

Finalment, hi vam trobar a faltar inversions 
que creiem que s’han de portar a terme amb 
urgència, i les promeses no ens van convèncer. 

És per aquests motius, entre d’altres, que 
vam votar contra el pressupost pel 2020.

N NO al continuïsme 
d'un model esgotat

E  n el pleno que celebramos en el mes de di-
ciembre del año pasado, presentamos una mo-
ción para dotar de recursos pedagógicos a los 
jóvenes con diversidad funcional (Asperger y 
autismo, entre otras) ya que cuando inician su 
formación profesional algunos tienen proble-
mas de aprendizaje que con docentes especia-
lizados pueden superar, como sí disponen en la 
formación primaria y secundaria. En Sant Boi 
no disponemos aún de recursos (profesorado) 
que cubran estas necesidades, a la espera de 
que el Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat los aporte. Como ya sabemos a qué 
da prioridad el gobierno separatista de Torra, 
propusimos desde nuestro grupo a través de 
dicha moción que el Ayuntamiento aportara 
esos recursos para garantizar ya en el próximo 
curso la formación a estos jóvenes.

La sorpresa la dio el gobierno de PSC y En Comú 
cuando haciendo uso de su mayoría tumbaron 
nuestra propuesta y la dejaron sin recursos, de 
manera que seguiremos igual que hasta ahora, 
con nuestros jóvenes desplazándose a otras lo-
calidades para cursar su formación profesional. 

No obstante, nuestro Grupo de Cs en la Di-
putación de Barcelona presentó una propues-
ta para que esta institución aporte recursos, 
y fue aceptada, de manera que ahora toca 
conseguir que para el curso próximo podamos 
hacer realidad la demanda de muchos padres 
y madres que pretenden dar a sus hijos una 
educación que les dé un horizonte profesional, 
clave para desarrollarse en libertad e igualdad. 
Es nuestro compromiso.

N Apoyo a 
la diversidad funcional

A

Cristina Muñoz
regidora

N AVPC Sant Boi, 
un equip de 10!

   causa de la borrasca Glòria, a Sant Boi, com 
a la resta de Catalunya, ens hem vist afectats 
en major o menor grau pels seus efectes. Afor-
tunadament, la nostra ciutat, compta amb 
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, 
una entitat que agrupa 25 persones volun-
tàries formades i qualificades que han estat al 
nostre servei des de l'inici de l'alerta. Durant la 
setmana del temporal, han estat treballant 24 
hores al dia, conjuntament amb altres serveis 
municipals, per a que totes les incidències mi-
noressin i provoquessin la mínima afectació en 
la vida quotidiana als ciutadans i ciutadanes del 
nostre municipi.

Disposem d'un gran equip, amb forma-
ció en diverses àrees, i amb l'alta capacitat 
d'aconseguir, en base a un gran esforç perso-
nal, que la ciutat tornés a la normalitat de for-
ma més ràpida i eficient.

Per tant, cal que reconeguem i posem en va-
lor a totes aquestes persones, que amb el seu 
esforç i altruisme, han fet, durant el temporal 
i els dies posteriors, que Sant Boi estigui més 
segur, més operatiu i més tranquil. 

Tant si plou, fa vent, fa fred o calor, sempre 
han estat realitzant o donant suport als ciuta-
dans i ciutadanes, així com a la resta de serveis 
del nostre ajuntament, no només en aquesta 
ocasió, sinó des de que es va donar vida a la 
associació al 2001. 

De forma silenciosa i sense esperar res a can-
vi, fan accions de moltíssima importància per a 
nosaltres. A tots i totes, gràcies per ser-hi! 

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

facebook.com/esquerra.santboi

Miquel Salip
regidor

Lluís Tejedor 
regidor

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

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
facebook.com/socialistes.santboi
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S ón molts els anys que portem amb un blo-
queig institucional i manca de govern, tant a 
Catalunya com a l'Estat. Mentrestant, la vida 
continua i són els Ajuntaments els que fan 
front, gairebé en solitari, als problemes reals 
de la ciutadania. I és que la inoperància dels 
governs, amb pressupostos prorrogats, parà-
lisi legislativa, manca de pactes de país..., té 
un impacte directe en la vida de les nostres 
ciutats. És del tot necessari tornar a la políti-
ca dels acords per fer front a tot allò que fa 
temps que reclamem i que des del món local 
tenim molt clar: treballar per a les persones.

És per això que, des de Sant Boi en Comú, 
celebrem que una finestra d'oportunitat 
s'obri amb el nou govern de coalició progres-
sista a l'Estat, de la mà del PSOE i Unidas Po-
demos. Un govern que en la seva curta dura-
da ja ha posat sobre la taula mesures com la 
pujada de les pensions, dels sous dels funci-
onaris i del SMI, la reforma del codi penal o 
una agenda social amb una bateria d'acords 
que esperem que es puguin anar desplegant 
amb l'aprovació d'uns futurs Pressupostos 
Generals.

Ara també toca Catalunya, i des del nostre 
Grup Parlamentari hem treballat per iniciar 
una nova època que permeti tractar els temes 
socials que alguns han deixat oblidats i també 
abordar el conflicte nacional sense partidis-
mes ni confrontació. Per això aplaudim que la 
nostra aposta hagi estat escoltada. L'aprova-
ció d'uns pressupostos que blindin els serveis 
públics i la convocatòria d'eleccions és el camí 
per aconseguir el desbloqueig. Ja és hora de 
fer política.

N No oblidem 
per què som aquí

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

Daniel Martínez
regidor

E  l ple municipal del mes de gener - a proposta 
del nostre grup municipal i de la Marea Pensi-
onista de Sant Boi – va aprovar per unanimitat 
instar la Generalitat al ple compliment de la llei 
de la Renda Garantida de Ciutadania (prestació 
per assegurar uns ingressos mínims a totes les 
persones i famílies de Catalunya) i a l’actualit-
zació de l’Indicador de Renda de Suficiència, 
congelat des de l’any 2010. Aquest és el camí. 
És necessari que les administracions vetllin per 
recuperar la inversió social i que apostin per 
polítiques que tinguin com a objectiu la reduc-
ció de la desigualtat i com a eix central el ben-
estar de la classe treballadora.  

Necessitem desenvolupar polítiques que mi-
llorin les condicions de vida de la gent comuna. 
En la política actual, sobra simbolisme estèril i 
manca voluntat de transformació social. 

Malgrat tot, davant la constitució del nou 
govern de coalició a Espanya i l’acord de pres-
supostos entre En Comú Podem i el govern de 
la Generalitat – que malgrat sigui insuficient, 
permetrà recuperar la despesa social d’abans 
de la crisi – s’obre un nou escenari en el que 
les administracions poden començar a funcio-
nar i a tractar d’assolir els reptes que demanda 
la ciutadania. Un nou escenari que permetrà 
desenvolupar moltes qüestions pendents i 
aturades per la paràlisi institucional dels últims 
anys: desplegament de la Renda Garantida de 
Ciutadania, augment del salari mínim, reducció 
de les taxes universitàries...En definitiva més 
serveis i inversió pública. 

 

N Necessitem recuperar la 
inversió social a Catalunya

Xavier Alejandre
regidor

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

@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

A   veces dos astros se colocan en la misma longitud 
al ser observados desde Tierra. Pocas veces en S. Boi 
entre nuestros ediles ha habido una tal conjunción de 
dobles y triples representaciones en diversas instituci-
ones. 

Este hecho debería redundar en una mejoría de ges-
tión o ¿no?

La alcaldesa Moret preside Asuntos sociales en Dipu-
tación con vocalías en AMB y en la Junta del PSC. Otros 
de sus concejales doblan función en AMB, Consell co-
marcal y otros organismos en su plena dedicación. El sr. 
Rudilla es asesor externo.

En cuanto a la oposición ERC influye en Ómnium y en 
l’Hotel d’entitats. 

Cs dispone de dos ediles asesores en la AMB y uno 
es vocal en TMB, el otro es portavoz y diputado en la 
DIBA.

Los dos “Comunes” en el cartapacio. Y los de Pode-
mos, ERC y yo independiente, al raso sin alcanzar el SMI.

Saben muchos que en un S. Boi precario en los tra-
bajos se exige mucho y se paga poco, supongan ahora 
lo contrario. Así pues exijan, -años ha- se luchó contra 
el pluriempleo, las horas “extras” y por la conciliación 
familiar . ¿se pueden atender bien tantos cargos? Juz-
guen por los resultados, no por su ocupación. Porque S. 
Boi con urgencias sociales -2º ciudad más pobre de la co-
marca-  solo necesita eficacia y dedicación en su gestión 
y en atraer y mantener empresas para autosostenerse 
en las crisis. Y ojo con ENDESA y AGBAR y sus “favores”.

Greta, no hay árboles, pocos kW solares y eólicos, 
qué vergüenza, pero sí hay perros, jabalíes ,cacatúas, 
ruinas y un canal de 1856 ¡Ayúdanos! 

Tuvimos tres diputados: Albiol, Jordá y a Guerra, en 
Madrid, todos sin mucha huella. 

Un Ayto. no es una trinchera sino un puente en obras 
y Radio S.Boi  debe ser su voz dialogante.

N  Conjunción astral

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita
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La igualtat, a Instagram  
En el marc del Dia Internacional de les Dones, 
del 5 de febrer al 5 de març està oberta 
la segona edició del concurs "8 de març. 
Fotografiem la igualtat entre dones i homes". 
Les persones interessades han de publicar 
les imatges a Instagram amb l'etiqueta 
#igualtatstboi8m20. Hi haurà 4 fotografies 
guanyadores, una per setmana, que es donaran 
a conèixer al perfil @igualtatstboi. Els premis 
seran 4 lots de llibres valorats en 250 €. El 
lliurament serà l'11 de març, a les 18 h, a 
l'Ajuntament.   
Informació i bases: igualtatsantboi.cat.
 

Lectura feminista  
Hereu de les Converses feministes, al març 
començarà un club de lectura en què feminisme 
i igualtat de gènere seran els protagonistes. 
Inscripció: a partir del 25 de febrer, a Can 
Jordana o a igualtatsantboi.cat
 
 

Febrer’20

 

Activitats inclusives 
La ciutat té una oferta especialitzada en lleure 
per a persones amb diversitat funcional.  
Tallers i activitats inclusives: Club de lectura 
fàcil (Bibl. J. Rubió i Balaguer, dj., 18 h), taller 
de manualitats (Casal de Marianao, dt., dc. i dj., 
9,30 h, Bibl. J. Rubió i Balaguer, dc., 17.30 h), 
taller de noves tecnologies (Bibl. Jordi Rubió i 
Balaguer, ds., 11 h), tallers per a l'autonomia 
personal (Casal de Marianao: lectoescriptura, 
dl., 11 h, i dv., 17.45 h, i cuina, dv., 11.30 h), 
servei terapèutic adaptat (poliesportiu La 
Parellada, ds., 10 h i 11 h), activitat multi  
esportiva (persones amb diversitat funcional 
física i sensorial: pol. Pau Gasol, dt., 11 h, i 
persones amb diversitat funcional intel·lectual: 
escola Can Massallera, 18 h). Ball inclusiu 
(escola de ball Fip Ball, dl., 18 h). 
Informació: Can Jordana (Ebre,27), tel. 93 
6351200 ext. 424 i programadiscapacitats@
santboi.cat. Cal certificat de discapacitat. 
 

Economia circular
Continuen els tallers de capacitació 
en matèria d'economia circular 
organitzats pels ajuntaments 
de Sant Boi, Viladecans, El Prat i 
Gavà i adreçat a les empreses del 
territori.  Per als mesos vinents 
estan previstes les sessions 
següents: Innovació i disseny per 
a productes ecoinnovadors (20 
febrer, a Viladecans), Reutilització, 
remanufacturació i servitització (26 
de març, a Gavà) i Malbaratament 
alimentari i economia circular (17 
d'abril, al Prat). 
Informació i inscripció: ecoindustria.
net/agenda-ecoindustria/ 

Inserció laboral
Tercera edició del programa 
d'acompanyament a la inserció 
laboral per a persones aturades. 
Orientació individual i en grup per 
dissenyar un pla de recerca de feina 
i conèixer les oportunitats laborals. 
Inscripció: Club de feina (Masia Torre 
Figueres), c/ Pau Claris, 14, tel. 93 635 
12 46 o ocupacio@santboi.cat.

Formació ocupacional
Continuen els cursos gratuïts per a 
persones aturades inscrites a l'Oficina 
de Treball de la Generalitat. Pròxims 
cursos: Activitats de venda (febrer), 
Anglès A2 i Organització i gestió de 
magatzems (març).
Informació i inscripció: 
ocupacioiempresa.santboi.cat.

Tauler Tauler 

El dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament retrà homenatge a dones de totes les 
edats que visquin i/o treballin a Sant Boi i que es dediquin o s'hagin dedicat a la ciència en els següents camps: 
professionals de les ciències de la salut, doctores, infermeres, fisioterapeutes, llevadores, logopedes, òptiques i 
optometristes, tecnòlogues dels aliments, nutricionistes, dietistes, ambientòlogues, nanotecnòlogues, genetis-
tes, biòlogues, microbiòlogues, enginyeres químiques, químiques, bromatòlogues, audiòlogues, farmacèutiques, 
radiòlogues, biomèdiques, botàniques, bioquímiques, biotecnòlogues, físiques, geofísiques, geoquímiques, me-
teoròlogues, astrònomes, veterinàries, geòlogues, oceanògrafes, professionals de les ciències del mar, enginye-
res agrònomes i matemàtiques. Les santboianes que respongueu a aquestes característiques podeu posar-vos 
en contacte amb l’Ajuntament per telèfon 936351226 o per e-correu: protocol@santboi.cat. 

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

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

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).
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Projectes innovadors 
Fins al dia 9, oberta una nova convocatòria 
'Residències' del Laboratori d'innovació social 
Coboilab per optar a espais d'estada gratuïts  
per desenvolupar un projecte innovador per a 
la ciutat.  A canvi, es demana col·laboració en 
les línies de treball del centre. 
Inscripció: residencies.coboilab.cat
 
Coboilab estrena web 
Aquest espai de coneixement i d'innovació 
que convida a afrontar reptes socials de 
manera col·laborativa ha renovat el seu web. 
El portal inclou un apartat de projectes amb 
tres àmbits: 
relacions, 
coneixements 
i laboratori, 
que responen a 
l'evolució de Coboi des de 2012.  
Web renovat: Coboilab.cat
 
 

Febrer’20
Xarxa de voluntariat 
Sant Boi disposa d'una xarxa adreçada a 
fomentar el voluntariat i enfortir el teixit 
associatiu de la ciutat. Oberta a persones 
interessades a col·laborar en tasques de 
voluntariat, acaba d'obrir un perfil a instagram. 
Ara com ara, en formen part 14 associacions 
de diversos àmbits: sanitari, social i cultural, 
entre altres.    
Més informació: @santboivoluntariat, 
voluntariatsantboi.cat,  
voluntariatsantboi@gmail.com
 

Voluntariat internacional 

Amb el lema "Fes una volta i #tornacanviada", 
fins al 31 de març està oberta una convocatòria 
de beques per a joves, de 18 a 35 anys, que 
vulguin fer una estada solidària a un camp de 
treball tot col·laborant amb una ONG. L'import 
màxim de la beca és de 800 €.   
Informació i sol·licituds: dia 13, 19 h, xerrada 
informativa, a Can Massallera. santboi.cat/
bequessolidaries i SIJ El Punt (Mallorca, 30).
 
Participar en el Carnaboi 
Fins al 16 de febrer, inscripció oberta per 
participar en el Carnaboi 2020, la rua més 
carnavalera de la ciutat.   
Informació i inscripció: santboi.cat/carnaboi
 
Xerrada informativa de P3 
El dimecres 26 de febrer tindrà lloc una 
xerrada informativa per a famílies amb fills i 
filles que hagin de començar P3 al curs vinent.    
Hora i lloc:  dia 26, 18 h, Can Massallera
 
Formació a famílies 
Continuen les sessions en el marc de la 
formació adreçada a famílies. Dia 11: 
Acompanyament emocional en la primera 
infància (15 h, Escola Bressol La Marta). Dia 
20: Deures a casa. Oportunitat o malson? 
(17.30 h, Escola Ciutat Cooperativa). Dia 27: A 
què podem jugar? (15 h, Escola J.M. Ciurana)    
Informació: santboi.cat/formaciofamilies

Un producte molt nostre. L'Ajuntament, en col·laboració 
amb la Cooperativa Agrària Santboiana, ha posat en marxa una campanya 
de promoció de la carxofa que es conrea al Parc Agrari del Baix Llobregat. 
Amb el lema 'La carxofa de Sant Boi, l'autèntica', aquesta iniciativa vol 
afavorir el consum d'aquesta hortalissa de qualitat dels nostres camps, en 
el marc de donar a conèixer i donar suport a la producció de productes de 
proximitat i km 0. 
Punts de venda amb el distintiu La carxofa de Sant Boi: 
www.santboi.cat/carxofasantboi

 

Millorar l'eficiència energètica
El Consorci Metropolità de l'Habitatge 
de l'AMB ha obert una nova convocatòria 
d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis 
residencials de comunitats de 
propietaris, construïts abans de 2007, en 
l'àmbit de l'eficiència energètica. 
     Per a demanar la subvenció les obres 
han d'afectar un mínim del 30 % de 
l'aïllant tèrmic de l'edifici.
     Sol·licituds, fins al 31 de desembre.  
L'admissió es pot tancar abans si 
s'esgota la dotació pressupostària. La 
documentació per a la sol·licitud s'ha de 
presentar per via telemàtica.
     És important saber que les obres no 
es poden iniciar fins que el Consorci 
faci arribar el comunicat tècnic sobre la 
petició.
      Per presentar la sol·licitud cal tenir en 
compte: 
1.- Sol·licitar l'Informe d'Idoneïtat amb 
l'Informe de la inspecció tècnica de 
l'edifici (IITE), el Certificat d'aptitud 
de l'edifici que s'hagi presentat a la 
Generalitat de Catalunya, el Certificat 
d'eficiència energètica inicial de l'edifici, 
amb l'etiqueta de qualificació energètica 
inicial, el projecte de les actuacions a fer, 
el pressupost real de les obres desglossat 
per capítols i partides (si supera els 
40.000 €, s'han de presentar dues ofertes 
d'empreses diferents i, en cas de no triar 
l'oferta més avantatjosa, justificar-ho), 
els honoraris facultatius i de tramitació i 
el justificant de sol·licitud de la llicència o 
autorització municipal.
2.- Un cop obtingut l'informe d'idoneïtat, 
ja es pot presentar la sol·licitud de 
subvenció.
Més informació: www.cmh.cat/web/cmh/
ajuts/programes/programa-projectes-2020 
i Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament 
(telèfon 93 635 12 23 o olhsantboi@
santboi.cat).
 

◀

◀

◀

◀
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Divendres 7 de febrer 
20.30 h I Xerrada. El camí del 
riu. Xerrada informativa sobre 
la travessa al llarg del riu 
Llobregat programada amb 
motiu del 40 aniversari del 
Centre Excursionista Sant Boi. 
Lloc: Cal Massallera. Org.: 
Centre Excursionista de Sant Boi
 
21 h I Teatre. Coses que dèiem 
avui. Representació de la peça de 
Neil Labute a càrrec del Col·lectiu 
Teatral Tripijoc. Preu: entrades 
anticipades, 6 €. A la taquilla, 8 € 
(anticipades, a Cal Ninyo i www.
tripijoc.cat). En el marc del Club 
Elias. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Cal 
Ninyo i Weller

Dissabte 8 de febrer
21.30 h I Espectacle: Josefina la Cantante. Espectacle 
de la cantant santboiana 
Carmen Doorá, inspirat en un 
conte de Franz Kafka, amb 
un repertori de cançons Nina 
Simone, Edith Piaf o La Niña 
de los Peines. Una invitació a 
la reflexió sobre els prejudicis 
de la societat. Preu: 10 €, 
entrada anticipada, i 12 €, a la taquilla. Lloc: Cal Ninyo. 
Org.: Ajuntment i Flamenco Dorao

Diumenge 9 de febrer 
11 h I Festa popular. Els Tres Tombs. Nova edició de 
la celebració de Sant Antoni Abad, 
patró de la pagesia. Benedicció dels 
animals de companyia, cercavila al 
voltant de l'església de Sant Baldiri 
i missa. Lloc: plaça Mossèn Jaume 
Oliveras i voltants de la parròquia 
de Sant Baldiri. Org.: parròquia de 
Sant Baldiri amb la col·laboració 
de Pessebristes de Sant Boi, Banda 
Sant Josep Obrer, Coral Fundació Marianao i Ajuntament

Dimecres 12 de febrer 
18 h I Xerrada. La Clemenza de Tito. Xerrada i resum 
argumental d'aquesta òpera de Mozart. A càrrec de Pol 
Avinyó, divulgador musical. En el marc del Liceu Bib.  
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dijous 13 de febrer 
19 h I Xerrada. Beques de voluntariat internacional. 
Informació sobre la convocatòria de beques per a 
persones joves que vulguin col·laborar en voluntariat 
internacional. Convocatòria oberta fins al 31 de març. 
Lloc: SIJ El Punt (Can Massallera). Org.: Ajuntament

Divendres 14 de febrer 
19 h I Xerrada. La ciència al costat de casa. Les 
investigadores Marta Ferrer i Clara Serra parlaran dels 
falsos mites sobre l'esquizofrènia. En el marc del Dia 
Internacional de les Dones i del cicle Sóc dona i faig 
ciència. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 16 de febrer
11.30 h I Visita teatralitzada al Sant Boi de Rafael 
Casanova. M. Lluïsa Casanova, "besneta" de Rafael 
Casanova, ens explica la vida i el temps en què va viure 
Rafael Casanova i el Sant Boi dels segles XVIII i XIX. 
Gratuït. Cal fer reserva. Lloc: Museu Can Barraquer. 
Org.: Ajuntament 

Dimarts 18 de febrer  
18 h i 19.30 h I Música. Quasi serenor. Concert de 
música clàssica a càrrec del 
duet de contrabaix i dansa 
Arima (Maria Mora, dansa, i 
Rafael Esteve, contrabaix). A 
les 18 h, sessió pedagògica 
per als nens i les nenes 
(entrada lliure). A les 20 h, 
concert. Entrada: 3 €. Lloc: 
Escola Municipal de Música Blai Net. Organització: 
Ajuntament

Dimecres 19 de febrer 
19 h I Reading Club. The hound of the Baskervilles. 
Club de lectura en anglès. Amb l'adaptació de Patrick 
Nobes de la novel·la d'Arthur Conan Doyle, amb 
Sherlock Holmes, com a protagonista. Gratuït amb 
inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: 
biblioteques de Sant Boi

Dijous 20 de febrer 
17.30 h I CarnaBaLL. 
Activitats relacionades amb 
el ball i el dia de la truita 
(Dijous gras), porta d'entrada 
al temps de Carnaval. Gratuït. 
Lloc: Casal de Marianao. Org.: 
Casal i Comissió de Festes de 
Marianao
 
19 h I Club de cinema Rebobinats. Tapas. Comentaris 
sobre la pel·lícula Tapas, de 
José Corbacho i Juan Cruz. 
La sessió comptarà amb la 
presència de l’actor Daniel 
Medrán que ha treballat amb 
directors com Jose Corbacho, 
Vicente Aranda i Ventura 
Pons, entre altres. Rebobinats 
està moderat pels santboians Pere Koniec i Raul García. 
Gratuït amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi

Dissabte 22 de febrer 
12 h I Taller. Crear un mini joc de realitat augmentada. 
Adreçat a persones joves i adultes. A càrrec d'Alba 
Iniesta, dissenyadora de jocs. Gratuït amb inscripció. 
En el marc de l'exposició Into de videogames. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
 
13.30 h I Música. Voilà. 
Concert de cloenda de la 
trobada de violes a Sant 
Boi, amb la participació 
de 130 instrumentistes 
d'escoles de música. Lloc : 
Can Massallera. Org.: Escola 
Municipal de Música Blai Net

Diumenge 23 de febrer 
D'11 a 14 h I Festa de Carnaval a Cooperativa i Molí 
Nou. Ball i concurs de disfresses, música i animació per 
a tota la família. Gratuït. Lloc: pl. Carles Massó i Blanch. 
Org.: Ajuntament i Flamenco Dorao
 
19 h I Teatre: Rita. Comèdia de 
Marta Buchaca sobre la família i 
el vincle maternofilial. Entrades: 
14 €, normal, 10 €, reduïda, i 5 
€, menors de 16 anys. Venda, a 
entrapolis.com. A la Temporada 
d'Arts Escèniques. Lloc:  Can 
Massallera. Org.: Ajuntament

L'hora del conte
18 h I Dv. 7 A qué sabe la luna?, un  conte de Michael Grejniec, a càrrec de l'associació 
Imagina. Dv. 21 El rei Carnestoltes, amb Anna Garcia.  Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Dv. 14 Els contes de la Sara. Dv. 28 Contes sorprenents. A càrrec de Sara 
Guinovart. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi.

Diumenge 9 de febrer 
11 i 12 h I Teatre per a nadons: El 
Núvol gris, gras i gros. A càrrec de la 
companyia Teatre al Detall. Sinopsi: 
Maletes que viatgen amb el núvol gras, 
gris i gros i obren mons màgics plens de 
sorpreses i petits titelles, acompanyat 
amb cançons i música en directe. 
Recomanat per a infants de 0 a 5 anys. 
Preu: 4 €. Venda, a entrapolis.com En 
el marc dels espectacles familiars de la 
Temporada d'Arts Escèniques. Lloc: Casal 
de Ciutat Cooperativa. Org.: Ajuntament.

Estonetes Familiars 
De 18.30 h a 19.30 h I Dc. 12 Les 4 estacions, a càrrec de Cia. Rourat. Dia 26 
Familiarium, a càrrec de la Boia. Per a famílies amb infants d'1 a 3 anys. Les 
inscripcions, a la ludoteca o al telèfon 93 6529844. Lloc: L'Olivera. Org.: Ajuntament.

Diumenge 16 de febrer 
17.30 h I Teatre familiar. Rojo Estándar. A càrrec 
de la companyia Lanördica, de circ i dansa. 
Un viatge a través de les emocions, ventures 
i desventures de l’amor. Preus: anticipada, 6 
€ (entrapolis.com), taquilla, 8 €. En el marc 
dels espectacles familiars de la Temporada 
d'Arts Escèniques. Lloc: Can Massallera. Org.: 
Ajuntament

Dissabte 22 de febrer 
17 h I Club de lectura infantil. La Fina Ensurts. Comentaris al voltant d'aquesta 
novel·la de Joan Bustos, guanyadora del 14è Premi Barcanova de literatura infantil. Per 
a nens i nenes de 10 a 12 anys. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Org.: biblioteques de Sant Boi
 

Dimecres 26 de febrer  
17.30 h I Enterrament de la sardina. Festa de final del temps de Carnaval. Les 

persones participants poden anar "de dol" i 
portar una sardina per acomiadar el Carnaval i 
enterrar els mals desitjos.  
17.30 h I Rua pels carrers del barri (sortida des 
de la plaça de Mariana Pineda). 18 h I Acte 
d’enterrament de la sardina a la plaça. Gratuït. 
Lloc: plaça Carles Massó i Blanc. Org.: Comissió 
de Festes Cooperativa i Molí Nou i Ajuntament.

Cinema familiar en català i en anglès 
Els diumenges. 11.45 h I En català: Zibila i el poder de les ratlles. Zibila és una 
zebra adoptada per una família de cavalls. En el seu primer dia d'escola, els seus 
companys la tracten diferent i se'n riuen d'ella per tenir ratlles, però gràcies a una gran 
aventura amb un amic recuperarà la confiança dels seus companys... Preu: 4,5 €. Lloc i 
organització: Cinemes Can Castellet. 
 
Els diumenges. 12 h I En anglès: Stick man. Nou cicle de cinema infantil i familiar 

en anglès als Cinemes Can Castellet. L'objectiu 
és que els nens i les nenes,  acompanyats dels 
seus familiars puguin practicar l'anglès de manera 
divertida i amena. La primera projecció serà el film 
Stick man, la història del senyor pal (stick man) que 
viu dins d'un arbre amb la senyora pal i els seus tres 
fills palets.  
Projeccions en idioma original, sense subtítols.  
Preu: 4,5 €. LLoc i organització: cinemes Can 
Castellet.

Oci familiar
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Viure Sant Boi
N febrer 20

23

A l’escenari 
20 h, 20.30 h i 21 h I Dj. 6 de febrer. Sor Petra, Sor 
Asunción, Sor Virtudes y un follón. Dj. 13 de febrer. 
¿Por qué el mundo está contra mi? Dj. 20 de febrer. 
Això serà un èxit. Dj. 27 de febrer. Catalon Mola. 
Espectacles de micro teatre de 15 minuts per a 15 
persones. Preu: 3 €, amb consumició. Lloc: Cal Ninyo. 
Org.: Weller

Al calaix
19 h I Nou cicle de concerts de l'espai Weller de Cal 
Ninyo. Dg. 9 de febrer Decker. Dg. 16 de febrer Blether. 
Dg. 23 de febrer Partido. Entrada lliure. Lloc: Cal Ninyo. 
Org.: Weller i Cal Ninyo

Grans documentals d'art
Dl. 17 de febrer, 21 h, i dt. 18 de febrer, 19.30 h I  
Gauguin a Tahití. Preu: 5,7 €, normal, 5 €, amb el Carnet 
Jove, i 4,8 €, per a la gent gran. Lloc i organització: 
Cinemes Can Castellet

Fòrum professional de la Jardineria 2020
Dt. 18 i dc. 19 de febrer. Matí i tarda I Amb el lema 
"Sentit i sensibilitat per 
al nou jardí mediterrani", 
jornada amb minifira de 
patrocinadors i concurs i 
tallers amb les escoles del 
sector. El concurs consistirà a 
construir un jardí. Hi haurà xerrades amb especialistes 
que tractaran sobre la influència del canvi climàtic al 
Mediterrani i la necessitat que els jardins siguin espais 
de bellesa i sostenibilitat. Lloc: Parc de la Muntanyeta. 
Organització: Gremi Professional de Jardineria

Torneig de Sofbol femení 
Dv.28, ds. 29 febrer i dg. 1 de març. 10 h i 12.30 h I 
Les seleccions d'Espanya i Itàlia s'enfrontaran en unes 
sèries internacionals que formaran part de la preparació 
de l'equip transalpí de cara als Jocs Olímpics de Tòquio 
2020. Entrada lliure. Lloc: Camp de Beisbol i Softbol 
Antonio Hervás. Org.: Club de Beisbol i Sofbol Sant Boi

Poesia contra l'adversitat 
Els dilluns. De 18 a 19.30 h I . Amb la poesia, els 
artistes santboians Cysco Muñoz i Iván Castro treballen 
pautes, eines i veu per acompanyar persones que han 
de superar moments difícils. Per a adults. Es recomana 
inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
 

Club de lectura en veu alta 
Els dijous. 11 h I Amb L'amiga genial: infantesa, 
adolescència, d’Elena Ferrante. Cal inscripció. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Club de lectura per a persones amb 
capacitats diverses
Els dijous. 18 h I Activitat adreçada a persones amb 
diversitat intel·lectual i diferents capacitats lectores. 
Amb La gitanilla, de Miguel de Cervantes. Cal inscripció. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dimarts 25 de febrer 
19.45 h I Cinema. Chris 
el Suís. D'Anja Kofmel. 
Documental del mes. Preu: 5,7 
€, entrada normal, 4,8 €, gent 
gran, i 5 €, gent jove. Lloc i 
org.: Cinemes Can Castellet

Dimecres 26 de febrer
18.45 h I Club de lectura fàcil. Un fill. Llibre d'Alejandro 
Palomas. Cal inscripció. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany. Org.: biblioteques de Sant Boi

Dijous 27 de febrer
De 17.30 h a 19 h I Dones. Converses feministes. Amb la 
projecció del documental Cuidar entre terres, reflexions 
sobre les cadenes de cura i sobre l'impacte diferenciat 
entre la migració masculina i la femenina. Aquesta 
sessió tanca el calendari de les Converses feministes. A 
partir de març començarà el Club de lectura feminista, 
amb inscripcions a partir del 25 de febrer a Can Jordana i 
igualtatsantboi.cat. Lloc: Can Jordana. Org.: Ajuntament 
 
19 h I Presentació del llibre  
Entre el cel i la terra. Amb Gerard 
Quintana, l'autor, cantant del grup Sopa 
de Cabra. Aquesta és la seva primera 
incursió en la ficció literària. En el marc 
de l'Altaveu a la Biblioteca. Lloc: Bibl. 
Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 29 de febrer 
De 12 a 19 h I Jornada. Into the videogames. Per 
apropar els videojocs a tots els públics i canviar els 
prejudicis sobre el sector. En el marc de l'exposició 
del mateix nom, que inclou xerrades, presentacions, 
showroom, intercanvi d’experiències, zona d’artistes 
i tallers. Cal inscripció. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer
 
12.30 h I Concert. Sleepwalker's Station. 
El duo australià de música folk, aprofita el 
seu pas per Barcelona per fer una visita a 
Cal Ninyo. Gratuït. En el marc de l’Aperitiu 
de l’Espai Weller. Lloc: Cal Ninyo. Org.: 
Weller
 
17.30 h I Festival flamenc Día de Andalucía. 
Festival de música i ball commemoratiu del 
Día de Andalucía a la nostra ciutat. Gratuït. 
Lloc: Can Massallera. Org.: Coordinadora de 
Entidades Andaluzas de Sant Boi

Diumenge 1 de març 
9 h I Esport solidari. 7a Magic 
Line Sant Joan de Déu. Caminada 
solidària organitzada per l'Obra 
Social de Sant Joan de Déu en 
favor de les persones en situació 
vulnerable. A Sant Boi, té ja un 
consolidat teixit participatiu: 
escoles, entitats, persones 
anònimes, voluntariat, etc. 
Inscripció: magiclinesjd.org. Sortida: Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu. Org.: Obra Social de Sant Joan de Déu
  
A partir de les 11 h, matí i tarda I Commemoració del 
Día de Andalucía. Missa rociera, amb el cor rociero 
Raíces, l'escola de flamenc de la Casa de Sevilla i 
dinar popular amb Migas. Tiquets: a 
l'entitat (Riera Gasula 14) o el mateix 
dia, a l'esdeveniment.  
Lloc: Pl. Teresa Valls i Diví.  
Org.: Casa de Sevilla
 

 Febrer’20

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

Dissabte 22 de febrer
18 h I Rua Carnaboi 2020. A la ciutat l’acte central del temps de Carnaval és la rua 
Carnaboi. La Miranda, l’escultura feta pels nens i les nenes del taller de pintura de Can 
Castells Centre d’Art  forma part de la imatge de la cercavila. La rua acabarà amb la 
crema del Carnestoltes    
Inscripcions: fins al dia 25 de febrer. Recorregut: c/Baldiri Aleu, pl. Catalunya, c/
Francesc Macià, c/Lluís Pasqual Roca, c/Riera Basté, pl. Salesians, c/Eusebi Güell i pl. 
Teresa Valls i Diví. Org.: Ajuntament

Descomptes turístics
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat renova la 
campanya En família, a un salt de Barcelona, amb cupons 
2x1 per visitar els punts turístics de la comarca.  
A Sant Boi, la promoció inclou els espais museístics. 
Informació: turismebaixllobregat.com/cupons

 
 
 
 

Del 8 al 29 de febrer 
Món digital. Into the videogames. Aquesta exposició es 
pregunta què és jugar, quins tipus de jocs hi ha i beneficis 
tenen. Parla dels videojocs: la seva creació, història i indústria 
a Espanya, i d'algunes curiositats. Gratuït. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Alba Iniesta, game designer

Del 17 de febrer al 17 de març
Educació. En acabar l'ESO. Les possibilitats formatives per als nois i les noies que 
acaben la secundària obligatòria: batxillerat, formació professional, arts plàstiques 
i disseny o esports, proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, programes de 
formació i inserció (PFI), cursos d'idiomes i altres ofertes de formació no reglada. Visites 
per a l'alumnat de 4t d'ESO. Horaris: de dl. a dv., de 10 a 14 h, i de dl. a dj., de 16 a 19.30 
h. Entrada lliure. Lloc: La Factoria Jove de Can Massallera. Org.: Ajuntament

Fins al 28 de febrer  
Art. Una dècada de dibuix. Mostra de treballs de Roger Pérez i Cristina Ubero, 
professors de l'escola Villadelprat de Sant Boi. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Cal Ninyo

Fins al 29 de febrer
Art. Bestiart. Històries continentals. Mostra dels projectes de l'assignatura Fonaments 
de les arts de l'alumnat de 1r de Batxillerat de l'Institut Camps Blancs. Els nois i les 
noies van construir una història, un mite a través de la mirada totèmica que representa 
la màscara de cada animal. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d'Art. Org.: Ajuntament

Fins al 7 de març
Art. Dreamers, no ens prengueu els somnis. Treballs artístics d’alumnes i exalumnes 
de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Com a nous creadors es 
presenten com a éssers somiadors que pensen en un futur millor a través de l'art. 
Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d'Art. Org.: Ajuntament

Exposicions



Crec que com més diversitat d'opcions veus més 
en pots imaginar”

També col·labores al projecte Barri Antic Art 
Urbà i amb la Gasol Foundation...
“Si, al projecte artístic del nucli antic de Sant Boi  he 
dissenyat un mural a terra perquè els més menuts 
juguin a l'aire lliure. Amb la Gasol Foundation he 
pogut treballar projectes  per  promoure la salut 
infantil. Crec que és molt important perquè ells i 
elles són el futur.”

I, un dia et truquen de The New Yorker per dir-te 
que et volien publicar un treball. Com va anar?
“Vaig enviar a aquesta i altres revistes una sèrie de 
dibuixos personals conceptuals que havia preparat 
en un taller d'il·lustració.  Al cap  de poques hores 
em van dir que potser me'ls publicarien... i ho han 
fet. Estic molt content, és un somni fet realitat.”

Un gran estímul per seguir endavant, no?  
“Doncs, i tant. Ha estat molt important per a mi. 
Així i tot, he de seguir treballant i aprenent. La 
meva feina té alts i baixos que has de tenir molt en 
compte. Veure les meves vinyetes a The New Yorker 
ha estat increïble i és un estímul professi onal per 
continuar fent les coses el millor possible.”

planifiques un treball com aquest és important 
tenir en compte que l'alumnat rebrà uns estímuls 
durant anys... així que millor positius i útils, que 
siguin una bona influència. Crec que els nens i 
les nenes de l'escola s'han fet seus uns dibuixos 
i textos que veuen cada dia durant el seu pas per 
l'escola. Pel que fa als tallers familiars en què 
col·laboro des de fa uns tres anys a Can Castells 
Centre d'Art, intento oferir diversitats d'estímuls 
artístics als nens i les nenes perquè tinguin una 
visió de l'art àmplia, global i el més plural possible. 

Què significa per a tu dedicar-te a la il·lustració i 
el disseny gràfic? 
“Gaudeixo molt expressant un concepte perquè 
la persona que el veu en faci una lectura activa. 
M'agrada explicar històries amb claus i símbols que 
els lectors puguin interpretar o completar.”

I el sentit de l'humor?
“Sempre és el fil conductor del meu treball. El 
sentit de l'humor, en un sentit ampli. Sempre m'ha 
interessat perquè m'ajuda a buscar complicitats, a 
connectar, a transmetre un missatge. L'humor  i el 
joc m'ha acompanyat des de les primeres feines:  
il·lustrar una guia de bars de Barcelona o pintar un 
mural en un restaurant.”

Per a tu, un mural és més que un quadre gran. 
Què t'aporta com a artista compromès?
“Els murals els veu molta gent sobretot si estan a 
l'espai públic. Així que el mural és un format artístic 
molt interessant per a funcions publicitàries i 
educatives. Crec que l'art urbà permet mostrar 
conceptes i interaccionar amb el públic, dos 
aspectes que m'interessen artísticament.”

També t'interessa treballar amb i per a nens i 
nenes. El projecte de l'escola Barrufet i els tallers 
infantils a Can Castells Centre d'Art en són bons 
exemples.
“Sí, estic molt content dels murals de l'escola 
Barrufet sobre els hàbits i l'alimentació saludables. 
Els murals són una gran eina educativa. Quan 

N “L'humor, en un sentit 
ampli, m'ha acompanyat 
des dels meus 
primers treballs”

N “Que la revista The 
New Yorker hagi publicat 
un treball meu ha estat 
un somni fet realitat”

El dissenyador santboià IVÁN BRAVO ha publicat la sèrie de vinyetes The corner spots a la 
prestigiosa revista The New Yorker. "Un somni". L’Iván té 36 anys. Es va graduar en Disseny gràfic a 
l'escola universitària Elisava el 2005. Aviat va descobrir que l'art urbà és ideal per transmetre estímuls 
positius. El fil conductor de la seva obra és el sentit de l'humor. Un repte: la complicitat dels lectors.

“Els murals 
d'art urbà 
són una 
gran eina 
educativa”


