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Tres dones que són 
referents històrics 
en el camp de 
la ciència: Marie 
Curie, Hipàtia 
d'Alexandria i 
Katherine Johnson

Hipàtia d'Alexandria va ser, fa més de dos 
mil anys, una de les primeres dones mate-
màtiques de la història. Marie Curie va es-
devenir la primera persona del món a rebre 
dos Premis Nobel: el de Física i el de Quí-
mica. Katherine Johnson va treballar a la 
NASA i va contribuir decisivament amb els 
seus càlculs a l'èxit dels primers vols espa-
cials tripulats. 

Les tres són dones referents en els camps 
de la ciència i la tecnologia. Són tam-
bé, però, autèntiques excepcions en els 
seus àmbits, sempre monopolitzats per la 
presència i els prestigis dels homes. Així 
continua essent en l'actualitat.

Ben entrat el segle XXI, en un món ca-
racteritzat per la universalització de la 
tecnologia, els elements digitals i el 'big 
data', les dones continuen tenint un paper 
minoritari i molt poc visible en relació amb 
aquestes matèries.

Per reflexionar sobre la bretxa digital de 
gènere i sobre la importància de la incor-
poració de la ciència i les tecnologies a la 

vida quotidiana i professional de les dones, 
l'Ajuntament organitza del 25 d'abril al 8 
de maig el campus de Ciència i Tecnologia 
'La Tecnòloga', amb el suport econòmic del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

Activitats per a tots els públics
Durant dues setmanes, Sant Boi posarà el 
focus en les polítiques contra la bretxa di-
gital de gènere, fent així un pas més en la 
seva trajectòria com a ciutat capdavantera 
en la lluita per la igualtat. 

El Campus de Ciència i Tecnologia ofe-
rirà una àmplia programació amb més de 
60 activitats adreçades a públics de totes 
les edats (infants de les escoles, famílies, 
joves, gent gran i persones adultes). Una 
dotzena d'equipaments i espais públics de 
la ciutat acolliran aquestes activitats. 

L'acte inaugural està previst per al dia 25 
d'abril a Cal Ninyo. Inclourà una taula rodo-
na amb la presència de l'alcaldessa, Lluïsa 
Moret, i de les dones que integren el comi-
tè d'expertes d'aquest campus, totes elles 

Del 25 d'abril 
al 8 de maig, 
més de  
60 activitats 
adreçades 
a tots els 
públics 
convidaran 
a reflexionar 
sobre la 
desigualtat 
en uns àmbits 
històricament 
monopolitzats 
pels homes

N El I Campus de Ciència i Tecnologia donarà veu i visibilitat a dones santboianes referents 
professionals reconegudes en els camps de 
la ciència i la tecnologia.

El programa inclou xerrades de santboia-
nes com Núria Salán (doctora en Ciència 
dels Materials per la UPC i presidenta de la 
Societat Catalana de Tecnologia), Pilar Ro-
sado (doctora en Belles Arts i llicenciada en 
Biologia) o Maria Lledó Barreda (arqueòlo-
ga i directora del Museu de Sant Boi).

Algunes de les activitats previstes són un 
repte de visualització de dades, un 'scape 
room' -amb jocs i enigmes ambientats en el 
món de la informàtica-, un taller de mini-
curmetratges amb testimonis de dones, un 
taller de fotofeminisme, un altre sobre vio-
lències masclistes digitals i un de disseny i 
impressió en 3D.

Hi ha moltes propostes adreçades espe-
cíficament als centres educatius, amb la in-
tenció principal d'apropar a les nenes i les 
noies de Sant Boi els noms i les contribu-
cions de dones que són referents històrics 
de la ciència i la tecnologia i animar-les a 
seguir les seves passes.

Dues setmanes d'activitats per promoure una major 
presència de les dones en la ciència i la tecnologia
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Consulteu el PROGRAMA a: latecnologa.cat
Comitè d'expertes del Campus
 Karina Gibert Oliveras. Enginyera i doctora en informàtica. Catedràtica i directora del centre de recerca Intelligent Data 
Science and Artificial Intelligence de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Vicedegana de Presidència per igual-
tat i ètica del Col·llegi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya
 Núria Salán Ballesteros. Professora de Metal·lúrgia i sotsdirectora de Promoció Institucional a la UPC-Terrassa (ESEIA-
AT). Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia
 Eva Roca Maza. Economista. Mànager d'adquisició de talent de Schneider Electric per al sud d'Europa
 Pat González i Garcia. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques, Màster en Màrqueting Digital i Postgraduada en 
Creativitat Interactiva. Tècnica especialista en imatge i so. Fundadora i CEO de Sensitive Cities
 Josefina García Pérez. Física. Directora de l'Institut Marianao
 Lourdes Muñoz Santamaría. Enginyera tècnica en Informàtica de Gestió per la UPC. Màster en Societat de la Informació 
i el coneixement per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fundadora i directora d’Iniciativa Barcelona Open Data

Una trentena de 
dones s'inscriuen 
al Cercador 
d'Expertes
Són artistes, especialistes en seguretat 
alimentària, delineants, professores de 
ball o d'anglès, psicòlogues, interioristes, 
osteòpates, treballadores en l'àmbit de 
la logística, informàtiques, empleades 
d'autoescola, dones jubilades amb 
inquietud per fer coses...
Una trenta de dones de Sant Boi s'han 
inscrit ja al Cercador d'expertes que es va 
posar en marxa des de l'Ajuntament amb 
motiu del Dia Internacional de les Dones. 
Aquest portal web és una eina innovadora
on totes les dones de la ciutat poden 
donar-se d'alta fàcilment i posar a 
disposició de qualsevol altra persona 
els seus coneixements, sabers i 
experiència en qualsevol disciplina, tant 
si n'exerceixen una professió remunerada 
com si no ho fan.
Els àmbits amb més dones inscrites fins 
ara en aquest cercador són els  
d'Activitats artístiques, Informàtica 
i tecnologies, Docència i pedagogia i 
Administració i gestió.
Organitzat amb un menú de matèries, 
aquest espai web està pensat per facilitar 
l'inici de col·laboracions de tota mena, 
com ara el desenvolupament de treballs 
professionals i comunitaris.
La iniciativa recull l'esperit i el resultat 
de la campanya "La meva referent", 
engegada en temps de pandèmia per 
visibilitzar el conjunt d'expertes de la 
ciutat i promoure la igualtat.

cercadorexpertessantboi.cat

Bretxa digital. 
Visibilitzar la bretxa digital entre dones i homes

Tecnologia. 
Sensibilitzar sobre la importància d'incorporar la perspectiva 
de gènere en l'ús de les tecnologies i en el seu coneixement

Joves de Sant Boi. 
Acostar la ciència i la tecnologia a les joves santboianes

Escoles i instituts. 
Acostar la perspectiva de la igualtat en la tecnologia a les escoles i instituts de Sant  Boi

Dades. 
Donar a conèixer què són i què poden aportar les dades a la igualtat de gènere (dades obertes)

Masclisme digital. 
Visibilitzar el masclisme i les ciberviolències en l'àmbit tecnològic i digital

No a l'exclusió. 
Treballar per l'erradicació de l'exclusió social per motiu de la bretxa digital. 
Ningú no ha de quedar enrere

Referents locals. 
Donar a conèixer i donar veu i visibilitat a dones i noies de Sant Boi professionals dels
àmbits científic i tecnològic

Objectius del Campus 'La Tecnòloga'
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"Tenemos la obligación moral de transfor-
mar nuestras ciudades para mitigar el cam-
bio climático", afirmó la ministra de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, en el acto de bienvenida a la terce-
ra edición de las jornadas Techcities, que se 
celebraron el 24 de marzo en el Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. Sant Boi volvió a reunir 
a instituciones y ciudades de toda España 
para reflexionar sobre cómo avanzar en los 
entornos urbanos y metropolitanos hacia un 
futuro más sostenible, que ayude a mejorar 
la vida de las personas y la salud del planeta. 

Innovación y valentía
La alcaldesa, Lluïsa Moret, abrió la jornada 
valorando el papel de Techcities como "un 

espacio de referencia estatal para compar-
tir puntos de vista y generar alianzas". "Los 
vínculos", afirmó, "son esenciales para ge-
nerar transformaciones reales con impacto 
en la vida cotidiana". Lluïsa Moret reclamó 
"valentía para cambiar las cosas", abogó por 
la innovación y defendió que toda transfor-
mación mantenga siempre una triple mira-
da: ambiental, económica y social.

También la ministra Raquel Sánchez, que 
intervino telemáticamente, puso el acento 
en la necesidad de tener en cuenta los as-
pectos sociales de las políticas transforma-
doras, recordando que "detrás del cambio 
climático se esconde la desigualdad".

Una mirada internacional
El exalcalde de Barcelona y ex director eje-
cutivo de ONU-Hábitat, Joan Clos, prota-
gonizó la conferencia de apertura de Tech-
cities, aportando su experiencia en foros 
internacionales sobre el futuro de las ciu-
dades. Con sus palabras quiso animar a los 
ayuntamientos a utilizar el urbanismo  local 
como herramienta para desarrollar sus ciu-

Sant Boi reúne a ciudades e instituciones para 
debatir sobre un futuro más sostenible

La jornada fue 
organizada 
por el 
Ayuntamiento 
y Techfriendly.  
Por primera vez, 
el encuentro se 
celebró fuera de 
un equipamiento 
municipal y contó 
con la implicación 
del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, 
una institución de 
primer nivel en 
nuestra ciudad

dades de un modo sostenible y equilibrado.
Durante la jornada, titulada 'Agenda Ur-

bana: compartiendo relato, retos y respues-
tas', se celebraron tres mesas de debate, 
que contaron con representantes de ciuda-
des de toda España referentes por sus po-
líticas de innovación y  planificación estra-
tégica (como Sevilla, Valencia o Pamplona), 
de los ministerios de Ciencia e Innovación y 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma) y de la Generalitat de Catalunya, 
entre otros. El copresidente de la Red Inn-
pulso de ciudades de ciencia e innovación y 
alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, intervi-
no en el cierre de la jornada.

Next Generation
Techcities és una iniciativa conjunta del 
Ayuntamiento de Sant Boi y la ingeniería 
Techfriendly que se enmarca en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y se financia con fondos Next Generation 
de la Unión Europea. La jornada contó con 
la asistencia (presencial o telemática) de 
400 personas n

CIUDADES 
participantes
Sevilla l Valencia l Barakaldo 
l Ermua l Pamplona l 
Viladecans l Sant Boi 

INSTITUCIONES
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
l Ministerio de Ciencia e 
Innovación l Generalitat 
de Catalunya l Diputación 
de Barcelona l Federación 
Andaluza de Municipios y 
Provincias l Diputación de 
Granada l Red Innpulso
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NSant Boi viu un impuls 
transformador orientat a 
una estratègia de ciutat 
saludable i sostenible

NSant Boi vive un impulso 
transformador orientado 
a una estrategia de ciudad 
saludable y sostenible

  n las últimas semanas, Sant Boi ha vuelto a demos-
trar su condición de municipio referente en la reflexión 
sobre el futuro sostenible de las ciudades. El 24 de 
marzo, la jornada Techcities reunió a ayuntamientos y 
diputaciones de todo el Estado y representantes del Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 
del Ministerio de Ciencia e Innovación para recordarnos 
que hay que avanzar en la transición ecológica desde 
una triple mirada social, económica y ambiental. Pocos 
días después, el 29 de marzo, recibíamos la visita de 
representantes de ocho metrópolis europeas para co-
nocer de primera mano cómo se habían hecho realidad 
tres proyectos cofinanciados con fondos europeos: las 
obras en el espacio público de Ciutat Cooperativa i Molí 
Nou, la construcción del nuevo Casal de la Gent Gran y 
la rehabilitación del Palau de Marianao. Finalmente, el 
1 de abril, Sant Boi se convirtió en epicentro del deba-
te energético al organizar con el Clúster de Bioenergía 
y el Consell Comarcal del Baix Llobregat una jornada 
que puso de relieve que las redes de calor con biomasa, 
como la que ya funciona en La Parellada, pueden jugar 
un papel clave en la descarbonización de las ciudades y 
la reducción de la dependencia energética.

La decisión con que Sant Boi trabaja para aplicar las 
directrices de las agendas urbanas catalana y española 
(somos municipio piloto de ambas) ha merecido el reco-
nocimiento del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana en forma de 2,4 millones de euros de 
los fondos europeos Next Generation para el fomen-
to de la movilidad sostenible. Las actuaciones que se 
llevarán a cabo gracias a estos recursos ayudarán a 
reducir la contaminación y a mejorar la salud de las 
personas.

Todo este impulso de transformación orientado 
a una estrategia de ciudad sostenible y saludable, 
comprometida en la lucha contra las desigualdades y 
atenta a las necesidades del tejido económico local, 
hace que Sant Boi sea cada vez más una ciudad inspi-
radora de un presente y un futuro que queremos que 
sea justo y con oportunidades para todas y todos.

 n les darreres setmanes, Sant Boi ha tornat a de-
mostrar la seva condició de municipi referent en la 
reflexió sobre el futur sostenible de les ciutats. El  
24 de març, la jornada Techcities va aplegar ajunta-
ments i diputacions de tot l'Estat i representants 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana i del Ministerio de Ciencia e Innovación per 
recordar-nos que cal avançar en la transició ecolò-
gica des d’una triple mirada social, econòmica i am-
biental. Pocs dies després, el 29 de marc, rebíem la 
visita de representants de vuit metròpolis europees 
per conèixer de primera mà com s’havien fet reali-
tat tres projectes cofinançats amb fons europeus: 
les obres a l'espai públic de Ciutat Cooperativa i Molí 
Nou, la construcció del nou Casal de la Gent Gran i 
la rehabilitació del Palau de Marianao. Finalment, 
l'1 d'abril, Sant Boi va esdevenir epicentre del debat 
energètic en organitzar amb el Clúster de Bioenergia  
i el Consell Comarcal del Baix Llobregat una jornada 
que va posar en relleu que les xarxes de calor amb 
biomassa, com la que ja funciona a La Parellada, po-
den jugar un paper clau en la descarbonització de les 
ciutats i la reducció de la dependència energètica.

La decisió amb què Sant Boi treballa per apli-
car les directrius de les agendes urbanes catala-
na i espanyola (som municipi pilot de totes dues) 
ha merescut el reconeixement del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en for-
ma de 2,4 milions d’euros dels fons europeus Next 
Generation per fomentar la mobilitat sostenible.  
Les actuacions que es portaran a terme gràcies a 
aquests recursos ajudaran a reduir la contaminació 
i a millorar la salut de les persones.

Tot aquest impuls transformador orientat a una 
estratègia de ciutat sostenible i saludable, com-
promesa en la lluita contra les desigualtats i atenta 
a les necessitats del teixit econòmic local, fa que 
Sant Boi sigui cada cop més una ciutat inspiradora 
d’un present i un futur que volem que sigui just i 
amb oportunitats per a tothom. 

Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

E      E       

Sant Boi, ciutat referent
Sant Boi, ciudad referente
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Les obres han guanyat espai per a vianants i han suprimit barreres arquitectòniques

Les obres de remodelació de la plaça de la 
República, entorn del Mercat de la Mun-
tanyeta, han finalitzat. Els treballs han 
guanyat espai per a vianants, han reforçat 
l'accessibilitat i han permès integrar millor 
aquest espai central de Sant Boi en l'eix cí-
vic i comercial de la ciutat. Amb les obres, 
la plaça de la República i el carrer de Lluís 
Pasqual Roca han quedat al mateix nivell i 
amb una estètica uniforme, que segueix la 
pauta del tram reurbanitzat l'any 2017. 

Més espai per caminar
El carrer de Lluís Pascual Roca ha passat a 
tenir dos carrils de circulació en lloc de tres. 
S'han senyalitzat nous passos de vianants, 
s'han eixamplat les voreres i se n'ha igualat 
l'amplada amb la de la resta del carrer. 
També s'ha creat un nou aparcament per a 
bicicletes.

Un altre benefici aportat per les obres 
ha estat la millora de l'accessibilitat a tot 
l'entorn. S'han suprimit barreres arquitec-

tòniques, principalment al front del mer-
cat, reduint la presència d'escales i rampes. 
També s'ha col·locat nou mobiliari urbà, 
enllumenat LED i arbrat, i s'ha construït un 
edifici nou per a la 'minideixalleria'.

Transformant l'espai públic
La remodelació de la plaça de la Repúbli-
ca, que ha estat finançada per l'Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, és un nou pas en 
el procés de transformació de l'espai públic 
a Sant Boi iniciat l'any 2021 a Sant Boi amb 
projectes tan importants com les noves 
piscines d'estiu de La Muntanyeta. La con-
versió de la C-245 en un passeig urbà i la 
reurbanització dels carrers de Sant Pere i 
Joan Martí són altres actuacions  rellevants 
que avancen a bon ritme.

Sant Boi dona resposta mitjançant un 
urbanisme innovador als grans reptes del 
temps actual, sempre al servei de la quali-
tat de vida i de les necessitats de les per-
sones n

Finalitzen les obres que han transformat 
l'entorn del mercat de La Muntanyeta

La 
remodelació 
ha millorat la 
connexió de 
la plaça amb 
l'eix cívic i 
comercial de 
Sant Boi. 
La plaça de 
la República i 
el carrer Lluís 
Pasqual Roca 
estan ara al 
mateix nivell i 
tenen una estètica 
uniforme

Nou carril bici a la zona 
de l'Alcampo
Un nou carril bici passa pel frontal 
del Centre Comercial Sant Boi, des de 
la  zona Xperience fins al Decathlon.  
Té una longitud de 665 m i 2,5 m 
d'amplada. A més, s'hi han habilitat 240 
places d'aparcament per a bicicletes. 
Les obres d'adequació i senyalització 
que s'han fet a la zona faciliten que 
es pugui arribar amb bicicleta des del 
nucli urbà fins al Centre Comercial. La 
connexió a través del carrer Alacant  
permet continuar en bicicleta des de la 
rotonda de l'avinguda de la Marina fins 
a l'aparcament de l'Alcampo.
Tot i ser unes obres privades, s'han fet 
en resposta a una sol·licitud feta per 
l'Ajuntament i l'Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), que han establert 
criteris per afavorir a la zona una 
mobilitat saludable, sostenible i segura.

Nous busos fins a 
l'Hospital
Dues noves línies d'autobús, la 574 i 
la 575, connecten l'Hospital de Sant 
Boi amb els municipis de Vallirana, 
Cervelló, la Palma de Cervelló i 
Corbera. El 21 de març es van presentar 
en un acte públic al qual van assistir 
l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, 
el vicepresident de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Puigneró, i el conseller 
de Salut, Josep Maria Argimon. 
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En la presentació de l'acord, el tinent 
d'Alcadia de Ciutat Sostenible i Saludable, 
José Ángel Carcelén, va afirmar que "es 
tracta del primer pas d'un recorregut que 
serà llarg, però que constitueix una gran 
oportunitat per a Sant Boi, per a la qualitat 
de vida de la ciutadania i per a les genera-
cions futures”.

Compromisos
El protocol d'intencions acordat amb el Mi-
nisteri de Defensa explicita dos compromisos 
importants per garantir la viabilitat del tras-
llat de la caserna. 

Un d'ells implica la realització d'un estu-
di de la viabilitat econòmica del conjunt de 
l'operació en un termini de tres mesos. Un 
segon compromís assenyala com a possible 
ubicació alternativa de la caserna, d'acord 
amb la Direcció General d'Infraestructures 
Militars i l'Exèrcit de Terra, uns terrenys de 
titularitat pública situats al sector de Sant 
Boi conegut com a Serconsa n

Acord amb el Ministeri de Defensa 
per al futur trasllat de la caserna
El Ple municipal ha aprovat per unanimitat 
un protocol d'intencions entre el Ministeri de 
Defensa i l'Ajuntament de Sant Boi sobre la 
caserna de Santa Eulàlia. El document esta-
bleix les bases per impulsar conjuntament el 
futur trasllat de les instal·lacions militars a 
un emplaçament alternatiu.

Durant la sessió plenària, l'alcaldessa, 
Lluïsa Moret, va valorar l'aprovació d'aquest 
protocol com “un pas ferm per garantir la 
recuperació d'un espai estratègic per a la 
ciutat de Sant Boi i la seva gent”. “La nos-
tra voluntat és", va dir, “configurar un nou 
centre urbà en una ciutat intermèdia me-
tropolitana com la nostra, amb totes les 
característiques d'innovació i sostenibilitat 
exigides per l'urbanisme actual”.

Suport unànime
L'alcaldessa va agrair la predisposició i el su-
port de tots els grups municipals i va destacar 
especialment la implicació personal de la mi-
nistra de Defensa, Margarita Robles.

És un primer 
pas, ferm i 
definitiu, per 
poder avançar 
en aquest 
important 
projecte de 
ciutat. 
Tots els grups 
municipals han 
donat suport 
al protocol 
d'intencions 
acordat entre 
l'Ajuntament i el 
Ministeri

Sant Boi, referent en l'ús 
d'energies alternatives 
com la biomassa forestal
Sant Boi va acollir l'1 d'abril la jornada  
'Impuls de xarxes de calor amb biomassa 
per la descarbonització de ciutats 
metropolitanes', organitzada per 
l'Ajuntament i el Clúster de Bioenergia 
de Catalunya amb el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat.  L'alcaldessa, Lluïsa 
Moret, i el president del Clúster, Jordi 
Serra, van protagonitzar la benvinguda 
institucional de la jornada, mentre que 
la cloenda va ser a càrrec del regidor de 
Transició Energètica de l'Ajuntament de 
Sant Boi, Daniel Martínez. Mitjançant una 
conferència i una taula rodona es van 
donar a conèixer projectes de biomassa 
en marxa a l'entorn metropolità, com la 
xarxa de calor de La Parellada (Sant Boi), 
el projecte de biomassa Muntanyes del 
Baix (desenvolupat per l'AMB), les  
piscines municipals de l'Hospitalet  
de Llobregat o la xarxa de calor 
Ecoenergies (Zona Franca).

Una aposta de ciutat
A Sant Boi, la xarxa de calor de La 
Parellada aprofita restes de fusta 
procedents de la gestió sostenible dels 
boscos per proporcionar calefacció i 
aigua calenta al poliesportiu, l'escola i els 
vestidors del camp de futbol.  
Aquest és un projecte clau en l'aposta 
de Sant Boi per l'estalvi energètic, les 
energies renovables i la lluita contra 
l'emergència climàtica.

L'Oficina Municipal d'Energia Sostenible 
ofereix suport per reduir les factures

L'Oficina Municipal d'Energia Sostenible 
(OMES) ha atés més de 170 persones des que 
es va posar en marxa el passat mes de febrer 
en el marc del projecte estratègic 'Sant Boi 
té energia'. Aquest nou servei municipal ofe-
reix informació i assessorament gratuïts so-
bre tots els temes relacionats amb l'energia, 
especialment amb l'objectiu d'ajudar la ciu-
tadania a reduir el cost de les factures en un 
moment de pujada de preus com l'actual. 

A més, l'OMES és el punt de referència 
per acompanyar les persones i les comu-
nitats de veïns que volen instal·lar plaques 
fotovoltaiques als seus edificis o informar-
se sobre les fonts renovables d'energia. 
Aquestes darreres temàtiques són les que 
més consultes ciutadanes han generat fins 
ara a l'oficina, que també informa sobre les 
diferents fórmules de mobilitat sostenible n

Aquest servei 
municipal gratuït 
es va posar en 
marxa al mes de 
febrer. 
Per contactar  
amb l'OMES heu 
de trucar al  
93 654 82 22 o bé 
enviar un correu 
electrònic a 
omes@santboi.
cat (carrer de Lluís 
Castells, 23)
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Visites al  
comerç i la 
restauració  
als barris

L'alcaldessa, Lluïsa Moret,  
continua donant suport 
a les botigues de proximitat i els 
establiments de restauració de 
Sant Boi. Les visites que hi du a 
terme des de fa mesos en  
companyia dels regidors i les  
regidores de cada barri volen  
expressar el reconeixement de 
l'Ajuntament a l'esforç, la valentia 
i l'esperit emprenedor de moltes 
persones emprenedores de  
Sant Boi que han obert les portes  
del seu negoci durant la pandèmia 
o bé han aprofitat per reorientar 
les seves estratègies. També es  
visiten  establiments amb una llar-
ga trajectòria que ja són història 
viva del comerç local.  Al març les 
visites  s'han centrat als barris de 
Vinyets i Molí Vell i Marianao.

La Mossegada (carrer Francesc Macià, 82)

Churrería La Esperanza (carrer Girona, 35)

Unión Extremeña (Mossén Jacint Verdaguer, 161)Forn La Rosella (Mossén Jacint Verdaguer, 157)

Bike Boi (Mossén Jacint Verdaguer, 163) Modas Amelia (Mossén Jacint Verdaguer, 149)

Rulos Estilisme (Mossén Jacint Verdaguer, 108)

Selectum Maestros Jamoneros (ronda de Sant Ramon, 93)
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Flors per  
posar una 
nota de color 
al comerç  
local a la  
primavera 

Els carrers dels principals  
eixos comercials de Sant Boi  
tornaran a lluir ornamentació 
floral durant aquesta  
primavera. Les jardineres de 
fusta instal·lades l'any 2021  
tornaran a posar una nota de 
color a l’espai urbà i faran més 
atractiu l’entorn del comerç 
de proximitat. En col·laboració 
amb Sant Boi Comerç, 
l'Ajuntament ha revisat aques-
tes jardineres per garantir que 
a totes hi hagi flors novament. 
Comerços i restaurants en  
tindran cura, transmetent un 
missatge de corresponsabilitat 
amb l’espai públic.

Scarlett Perruquers (Tres d'abril, 28)

La Barbería del Cuartel (carrer Pau Claris, 89)

Productos Extremeños (Mossén Jacint Verdaguer, 192)

Òptica Sant Jordi (Mossén Jacint Verdaguer, 110)

Naisis (Plaça Catalunya, 28)

Mela Tèxtil, roba de la llar (Mossén Antoni Solanes, 91) Bar Frankfurt Trébol (Mossén Antoni Solanes, 82)

La Ratonera (Antoni Gaudí, 8)
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El Pla de Joventut 2022-2026, que agafa el 
relleu del desplegat l'any 2016, recull les 
línies de treball de les polítiques públi-
ques municipals en l'àmbit de la joventut 
de Sant Boi de cara als pròxims cinc anys. 
El contingut s'emmarca en les directrius i 
estratègies de ciutat per l'any 2030 i adap-
ta els seus objectius a les necessitats del 
context generat per la Covid-19.  El docu-
ment aprofundeix en alguns dels compro-
misos assolits i orienta el treball a realitzar, 
a partir d'ara, en quatre àmbits principals: 
comunicació, informació i orientació; for-
mació i ocupació; igualtat d'oportunitats i 
participació juvenil. 

El Punt, un referent
El Pla reforça el paper del Servei 
d'Informació Juvenil El Punt com a por-
ta d'entrada dels interessos i les necessi-
tats de la gent jove. Sobretot  pel que fa 
a l'assessorament i l'atenció informativa, 
els canals de comunicació (especialment, 
les xarxes socials) i la difusió dels hàbits 
saludables i els ajuts a l'accés a l'habitatge.

També aposta pels recursos formatius 
adreçats a la millora de les competèn-
cies i habilitats de les persones joves a 
l'hora de buscar feina o iniciar un projecte 
d'emprenedoria. El Pla incideix en la neces-
sitat de continuar treballant per la igualtat 
d'oportunitats, la prevenció de les violèn-
cies de gènere, el benestar emocional i el 
respecte a la diversitat.

El suport a l'associacionisme i el foment 
de noves estratègies de participació en di-
versos àmbits culturals (ARTaboo, interven-
ció juvenil al carrer), lúdics (Festa dels 18) 
i socials (Carnet SB Jove) és un altre dels 
aspectes recollits en el document.

Treball de joves, entitats i tècnics
L'elaboració del nou Pla de Joventut de 
Sant Boi ha comptat amb la participació 
dels i les joves de la ciutat i de represen-
tants d'entitats que fan feina  en l'àmbit 
del món juvenil. També hi han col·laborat 
tècnics i tècniques municipals de diferents 
departaments vinculats  amb les polítiques 
municipals relacionades amb la joventut n

El Pla de Joventut renova el compromís 
de la ciutat amb la gent jove

El document 
aprovat pel 
Ple municipal 
s'adapta a les 
noves necessitats 
i realitats 
generades per la 
pandèmia a les 
persones joves

Sant Boi és una 
de les ciutats 
d'Espanya amb 
una distribució 
de la renda més 
igualitària
Sant Boi de Llobregat és una de les  
quatre ciutats d’Espanya majors de  
50.000 habitants que tenen menys 
desigualtat de renda entre la seva 
ciutadania. L’estudi ‘Renta personal de los 
municipios españoles y su distribución, 
años 2015 y 2016’, publicat recentment 
per la Fundación de Estudios de Economía 
Aplicada (Fedea), recull dades de més  
de 2.000 municipis sobre els nivells 
globals de renda i la seva distribució. Les 
dades es basen en les declaracions de 
l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF).
En aquest estudi, la desigualtat de 
les rendes es determina dintre d’una 
escala del 0 a l’1, on el 0 representaria 
una situació de plena igualtat (totes les 
persones tindrien exactament la mateixa 
renda) i l’1 una de màxima desigualtat 
(una sola persona disposaria de tota la 
renda del municipi).

Les ciutats menys desiguals
El coeficient global de Sant Boi és de 
0,3901, el quart més baix i, per tant, el 
quart més igualitari de tots. 
Entre les deu primeres ciutats de la 
llista hi ha també El Prat (en primera 
posició), Viladecans, Vilanova i la Geltrú, 
Rubí, Alcorcón, San Fernando, Leganés, 
Cornellà i Fuenlabrada. Entre les ciutats 
de renda més desigual hi ha Pozuelo 
de Alarcón, Alcobendas i Sanlúcar de 
Barrameda, amb quoficients globals per 
sobre de 0,60.
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ret i el director dels Serveis Territorials del 
Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya al Baix Llobregat, Albert Grau, 
que van obrir l'acte, i la tinenta d'Alcaldia 
de Ciutat Educadora, Alba Martínez, que va 
protagonitzar la cloenda. Durant la sessió 
de presentació del Pla es va poder seguir 
la xerrada 'La lluita contra l'absentisme 
escolar. Situació a Catalunya', a càrrec de 
la doctora en Sociologia de l'Educació i in-
vestigadora del GRET del Departament de 
Sociologia de la UAB,  Maribel Garcia.

Un Pla premiat
El passat mes de gener el Pla Local de Pre-
venció i Atenció de l'Absentisme Escolar 
de Sant Boi va obtenir un premi en el marc 
del VI Concurs de Bones Pràctiques Muni-
cipals en la Prevenció i Intervenció davant 
l'Absentisme i en la Millora de la Convi-
vència Escolar. El certamen està convocat 
per la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) i el Ministeri d'Educació i 
Formació Professional n

Una iniciativa innovadora per promoure 
l'èxit educatiu a Sant Boi
El Pla Local de Prevenció i Atenció de 
l'Absentisme Escolar de Sant Boi es va pre-
sentar públicament el dia 11 de març a la 
biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Acompanyament i treball en xarxa
El document és una eina innovadora que es 
basa en el treball en xarxa entre els dife-
rents agents del territori. Al mateix temps, 
aprofita l'experiència acumulada des de 
l'any 1996 a Sant Boi en la lluita contra 
l'absentisme a l'escola a l'hora de fer un pas 
endavant cap a un nou model d'intervenció 
en aquest àmbit. 

El nou model incorpora una mirada basa-
da en l'acompanyament a l'escolaritat i en 
el treball en xarxa entre l'Ajuntament, el 
Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya i els diferents agents socio-
educatius del nostre territori. Per aquest 
motiu, s'ha creat un circuit d'actuació que 
treballarà de manera coordinada.

La presentació de la jornada va comptar 
amb l'assistència de l'alcaldessa, Lluïsa Mo-

El Pla avança 
cap a el treball 
conjunt entre 
agents socials i 
administracions.
L'objectiu final 
és atendre i 
millorar les 
necessitats i 
l'escolarització 
de l'alumnat de 
la ciutat. 

Sant Boi va 
participar a la XV 
Trobada de la Xarxa 
Estatal de Ciutats 
Educadores 

Sant Boi va estar present a la XV 
Trobada Estatal de Ciutats Educadores, 
organitzada per la Red Estatal de 
Ciudades Educadoras (RECE), que va 
tenir lloc els dies 16 i 17 de març a la 
ciutat de Vitòria. En aquesta ocasió, el 
lema de la trobada era "Consolidant la 
ciutat educadora". 
L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va participar 
en la taula de representants municipals 
al voltant del lideratge polític i el 
desenvolupament competencial 
tot defensant l'aposta de la nostra 
ciutat per l'educació com un dels 
pilars de les polítiques públiques. 
L'alcaldessa també va afirmar que ser 
ciutat educadora significa "prioritzar 
l'educació integral al llarg de la vida 
per mitjà de la igualtat d'oportunitats i 
l'equitat social amb l'objectiu clar que 
ningú es quedi enrere". 
En aquesta trobada estatal, Sant Boi 
també va mostrar les experiències 
municipals "Commemoració del Dia 
Mundial de les Persones Refugiades", a 
càrrec de la tinenta d'Alcaldia de Ciutat 
Educadora, Alba Martínez, i el projecte 
educatiu municipal de suport a l'estudi 
"Tu Pots!·, de la mà del regidor de 
Joventut, Marc Aguilà.
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Hace ya más de un mes del inicio de la gue-
rra en Ucrania, que ha generado centenares 
de víctimas civiles, la salida del país de 4,2 
millones de personas y 6,5 millones de des-
plazamientos internos. Pasado ese tiempo, 
Sant Boi mantiene vivo su compromiso en 
solidaridad con la población víctima del 
conflicto. 

Para visibilizar ese compromiso solidario 
y ayudar a evitar que la barbarie de la gue-
rra y la grave crisis humanitaria generada 
por ella caigan en el olvido, el Ayuntamien-
to organizó el 30 de marzo en Cal Ninyo 
una mesa redonda con la participación de 
representantes de las organizaciones que 
coordinan la acogida de personas refugia-
das y el trabajo sobre el terreno (sus testi-
monios se recogen en esta doble página). 

La ciudadana Lyudmila Herasimova inter-
vino en representación de la comunidad 
ucraniana local.

Para que no caiga en el olvido
Durante el acto se hizo balance de las ac-
tuaciones realizadas en nuestra ciudad des-
de los primeros días de la guerra, cuando el 
Pleno aprobó una declaración institucional 
de condena y la plaza del Ayuntamiento 
acogió concentraciones de rechazo. Varias 
entidades y centros educativos han desa-
rrollado desde entonces acciones solidarias 
y los clubes deportivos han organizado una 
campaña solidaria de recogida de fondos 
que se han entregado a la Cruz Roja.

La prioridad del Ayuntamiento de Sant Boi 
es prestar apoyo en la medida de sus posibi-

lidades a las personas y familias víctimas de 
la guerra. Para ello, mantiene un contacto 
continuado con la comunidad ucraniana de 
Sant Boi -donde antes de la guerra vivían ya 
más de 100 de esa nacionalidad- y trabaja 
para organizar la acogida de personas, en 
coordinación con las entidades especiali-
zadas y siguiendo los criterios establecidos 
por las autoridades. 24 personas proceden-
tes de Ucrania se han empadronado en Sant 
Boi desde el inicio de la guerra y 8 niños y 
niñas han sido escolarizados en la ciudad.

A las personas que quieran ayudar a la 
población afectada por el conflicto, se les 
aconseja como vía más útil hacer aportacio-
nes económicas directas a través de las orga-
nizaciones no gubernamentales.

Més informació: santboi.cat

Sant Boi mantiene vivo el compromiso con 
las víctimas de la guerra de Ucrania

La campanya 
#25NRebel vol 
omplir l'espai 
públic i les 
xarxes socials 
de missatges 
reivindicatius.  
Els domassos 
amb el missatge 
de la campanya 
es podran recollir 
als mercats 
municipals. 

El Ayuntamiento colabora con las organizaciones que dan respuesta a la emergencia humanitaria

La mesa 
redonda  
'35 días de 
guerra. Sant Boi 
comprometida 
con Ucrania' 
reunió en 
Cal Ninyo a 
representantes 
de las principales 
organizaciones 
que coordinan 
la acogida 
de personas 
refugiadas
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“És una 
situació 
molt dura” 
Lyudmyla Herasimova, 
Membre de la comunitat 
ucraïnesa de  
Sant Boi
"Vull donar les gràcies 
a l'Ajuntament i a 

totes les persones de Sant Boi que estan fent 
un grandíssim treball per a la gent necessitada 
del meu país. Mai hauríem pensat que viuríem 
una situació com aquesta. És molt dur. Que 
et treguin el dret a viure és el més greu que 
et pot passar. Però agraeixo moltíssim les 
mostres de suport i les preguntes de la gent. 
És emocionant. Nosaltres vivim aquí fa 17 anys 
però els nostres familiars, com els meus pares, 
viuen allà, amb por i molta angoixa.  
Els primers dies de la guerra vam intentar 
ajudar com fos i vam organitzar una recollida 
solidària, però ara el que cal és ajudar les 
persones que arriben aquí fugint, perquè ho 
necessiten. No entenen què ha passat i estan 
espantades.“

"Treballem 
per acollir” 
Jorge Jarillo, 
Director en Funcions 
de la Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat
"Ens centrem en 
l’atenció a les 
necessitats d’asil i 

refugi de les víctimes d'aquesta situació.  
A Sant Boi col·laborem des de 2016 amb 
l'Ajuntament mitjançant un Punt d’Informació 
i Orientació sobre Protecció Internacional (PIO) 
que atén els dubtes que tenen les persones 
desplaçades quan arriben aquí des dels seus 
països. El treball desenvolupat en aquest 
temps dona ara els fruits, perquè comptem 
amb una bona base per donar resposta a les 
necessitats actuals”. 

'Pasábamos mucho 
miedo y decidimos 
marcharnos'

Olena Syntychenko
"Soy de Berdichev, una ciudad ucraniana 
con más de 80.000 habitantes en el norte de 
Ucrania, no muy lejos de Kiev y de la frontera 
con Bielorusia. Oíamos bombardeos todos los 
días y decidimos marcharnos.
Llegué a España el 9 de marzo con mi hijo y mi 
hija de 11 años, Erik y Elina. Son gemelos. Erik 
tiene diabetes. Por los bombardeos, estaba 
muy estresado y sus niveles de azúcar sufrían 
altibajos. Salimos de allí por el miedo y porque 
no teníamos insulina para él. 
Mi marido nos acompañó hasta la frontera con 
Hungría. Había 15 km de cola, pero pudimos 
pasar bien, a pie.  Aquí en España vivimos 
ahora en Sant Boi, en casa de una compatriota 
con quien coincidí en el colegio hace 30 años. 
Estoy muy agradecida por su ayuda. Mis hijos 
van a la escuela y están muy contentos con la 
acogida de sus compañeros de clase. Después 
de dos días, los niveles de insulina de Erik ya se 
habían estabilizado. Ahora estoy ocupando mi 
tiempo con papeleos (en el centro sanitario, en 
el Gobierno civil...).
Mi marido decidió quedarse en Ucrania. 
También tengo allí a un hijo de 19 años y a 
una hija de 26, que está casada y vive en otra 
ciudad. Mi marido es mecánico de coches y 
colabora reparando vehículos militares. Mi hijo 
sigue con sus clases 'on line ' de auxiliar de 
enfermería y echa una mano en temas médicos 
y en el reparto de la ayuda humanitaria. De 
momento podemos comunicarnos, pero 
tenemos mucho miedo: sigue habiendo 
bombardeos y no sabemos qué puede pasar."

TESTIMONIS sobre la GUERRA d'UCRAÏNA i l'EMERGÈNCIA HUMANITÀRIA a Sant Boi

“Molta 
gent vol 
ajudar” 
Joan Garcia, Membre 
del Comitè Provincial 
de Creu Roja
"Vam habilitar 
dispositius 
de benvinguda i acollida a la Jonquera, 
l’aeroport de Barcelona i les estacions de 
Sants i Figueres. Durant tres setmanes hi vam 
atendre 700 persones al dia. Les persones que 
arriben necessiten principalment allotjament 
(41 hotels hi estan col·laborant), suport per 
a tràmits documentals i atenció psicosocial. 
Han hagut de deixar casa seva, familiars, molts 
records i gran part de la seva vida... Si es vol 
ajudar, les donacions econòmiques són més 
aconsellables que altres fórmules. També és 
molt d'agrair la gran quantitat de gent d'aquí 
que s’ha mostrat disposada a col·laborar en el 
que calgui, com a voluntariat.

"Cal 
actuar 
amb 
seny” 
Victòria Planas, 
Responsable de 
l'Àrea d'Emergència i Refugi del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament
"Hem fet una missió sobre el terreny a una 
localitat fronterera de Polònia per detectar 
les necessitats de la població víctima del 
conflicte i atendre l'emergència humanitària. 
La  situació a les fronteres i a les rutes de 
fugida és molt dura. La gent viu amb sensació 
d’amenaça, incertesa i angoixa. La solidaritat 
i la bona voluntat són benvingudes, però 
és molt important situar-se en el que passa 
realment i actuar amb molt de seny, seguint els 
criteris de les entitats especialitzades”.



Viure Sant Boi
N Abril 22 

14

fa de Sant Boi. Els restaurants que hi parti-
cipaven disposen de recipients unidosi per 
animar la clientela a emportar-se a casa les 
restes de menjar. A partir d'ara, la mateixa 
iniciativa s'estendrà a altres restaurants de 
la ciutat.

A més, l'Ajuntament organitza al llarg de 
l'any tallers d'alimentació saludable i sos-
tenible que transmeten missatges per pro-
moure un millor aprofitament del menjar a 
les llars.. Durant el Mes de la Carxofa, se'n 
van organitzar als mercats municipals
 
Una prioritat estratègica
Totes les accions impulsades per 
l'Ajuntament de Sant Boi contra el malba-
ratament alimentari s'inscriuen en el pro-
jecte estratègic '+Agricultura de proximitat, 
+Alimentació saludable'. 

És un compromís de ciutat que aplega els 
esforços d'una vintena d'agents econòmics, 
entitats i institucions per avançar cap a un 
sistema alimentari més respectuós amb la 
salut de les persones i del planeta n

Sant Boi impulsa noves accions per 
combatre el malbaratament alimentari
Les tres escoles bressol de Sant Boi partici-
pen en un projecte contra el malbaratament 
alimentari. Els excedents que es generen al 
servei de cuina es destinen a la botiga Ali-
ments Solidaris per atendre les necessitats 
de persones i famílies vulnerables de la 
ciutat. Aquest projecte va fer les primeres 
passes durant la passada tardor a l'Escola 
Bressol La Mercè, en forma de prova pilot. 
Ara s'ha estés també a l'Escola Bressol la 
Marta i a l'Escola Bressol La Susa.

La iniciativa, que compta amb el suport 
econòmic de l'Agència de Residus de Cata-
lunya, és fruit del treball conjunt entre di-
versos agents de la ciutat: l'Ajuntament, les 
escoles bressol municipals, l'empresa de 
càtering El Menú del Petit i la botiga Ali-
ments Solidaris.

Del restaurant, a casa
Una acció municipal contra el malbarament  
alimentari és la campanya 'Emporta't el 
plat a casa', que es va iniciar al març coinci-
dint amb la celebració del Mes de la Carxo-

La campanya 
'Emporta't el 
plat a casa' 
s'ha iniciat als 
restaurants 
participants en 
les promocions 
del Mes de la 
Carxofa. 
L'Ajuntament 
vol que altres 
restaurants de la 
ciutat se sumin ara 
a la iniciativa

Els menús que no es fan servir a les escoles bressol es reaprofiten per atendre les necessitats de famílies vulnerables

Sis infermeres es 
formaran en Salut 
pública i comunitària a 
l'Ajuntament 
Sis infermeres titulades cursaran 
a l'Ajuntament de Sant Boi la seva 
formació com a Infermeres Interines 
Residents (IIR), en l'especialitat de 
Salut pública i comunitària. Cadascuna 
d'elles treballarà durant un mes per 
seguir un itinerari formatiu que serà 
supervisat per professionals dels 
serveis municipals de Salut i d'altres 
departaments municipals. 
Entre les tasques que duran a terme 
aquestes professionals de la infermeria 
hi ha col·laborar en activitats d’educació 
per a la salut i participar en projectes 
com ara la prescripció social d’actius 
de salut, el programa SantBoiSà contra 
l’obesitat infantil o Sant Boi Ciutat 
Cardioprotegida. També entraran en 
contacte amb els diferents recursos 
sanitaris existents a la ciutat i podran 
estudiar d’aprop la relació entre el medi 
ambient i la salut.

Campanya d'Obertament 
contra la discriminació
L'entitat Obertament ha posat en 
marxa la campanya 'No és culpa meva', 
en contra de l'estigma i discriminació 
de què són objecte les persones que 
pateixen algun problema de salut 
mental. L'objectiu és animar-les a parlar 
obertament de com se senten, deixar 
enrere la culpa i la vergonya i atrevir-
se a demanar ajuda. Una pàgina web 
recull testimonis en forma de vídeos, 
fotografies, textos curts i notes de veu.

noesculpameva.cat
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'La salut del planeta, la nostra salut'
El 7 d'abril se celebra cada any el Dia Mun-
dial de la Salut. Per al 2022, l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS) va decidir foca-
litzar la commemoració en l'estreta relació 
que existeix entre la salut del planeta i la 
salut de les persones. D'aquí que el lema 
hagi estat 'El nostre planeta, la nostra salut'. 

Sant Boi s'hi ha sumat un cop més, de l'1 al 
8 d'abril, amb una programació d'activitats. 
Fa temps que a la ciutat s'impulsen polí-
tiques que tenen en compte la vinculació 
inseparable inseparable entre la salut hu-
mana i la de l'entorn on vivim. Perquè les 
nostres activitats tenen conseqüències 
negatives sobre la biodiversitat, sobre 
l'atmosfera, els oceans, l'aigua, la terra... I 
perquè alhora, aquests efectes impacten 
en la nostra salut individual i col·lectiva.

Emergència climàtica i salut
Hi ha un consens absolut a la comunitat 
científica sobre el fet que l'emergència cli-
màtica és la major amenaça en el món ac-
tual per a la salut de les persones. 

L'escalfament del planeta, provocat per 
l'ús de combustibles fóssils que alliberen 
gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera 
(com el petroli o el gas natural), comporta 
un augment gradual de les temperatures 
(amb més episodis de calor extrema), altera 
el règim de pluges (incrementant les seque-
res, i alhora, la freqüència de forts aiguats, 
inundacions i risc d'incendis) i genera altres 
efectes no desitjats (com la desaparició de 
platges, la menor disponibilitat d'aliments 
o l'escassessat global d'aigua).

A més, la contaminació atmosfèrica que 
ocasiona l'activitat humana a les ciutats 
per les emissions de gasos com l'òxid de ni-
trogen o les partícules en suspensió (sobre-
tot, a causa del trànsit), també perjudiquen 
sensiblement la qualitat de l'aire.

Com que la salut humana i la salut del pla-
neta estan lligades, tots aquests efectes te-
nen com a conseqüència directa un augment 
de les complicacions respiratòries, cardio-
vasculars, renals, reproductives, cognitives 
(sobretot, en infants) i de salut mental.

Què fa l'Ajuntament?
L'Ajuntament desenvolupa diferents ac-
tuacions per ajudar a lluitar a escala local 
contra aquesta situació. El projecte 'Sant 
Boi respira més verd' preveu recuperar zo-
nes verdes  i crear-ne de noves per afavorir 
la biodiversitat i mitigar el canvi climàtic. 
'Sant Boi Circular' afavoreix que es gene-
rin menys residus, que es reutilitzin i que 
es recicli. 'Sant Boi té energia' promou l'ús 
d'energies renovables, que són menys con-
taminants, mentre també s'actua per fo-
mentar una mobilitat més sostenible.

Què pot fer la ciutadania?
En la nostra vida diària també hi podem fer 
moltes coses. Anar amb bici o en transport 
públic, portar els residus al contenidor que 
pertoca, prescindir dels plàstics, fer ser-
vir electrodomèstics eficients, apagar els 
llums quan no són necessaris, no malbara-
tar l'aigua o consumir productes de proxi-
mitat són accions que ajuden a millorar la 
salut de les persones i del planeta n

Sant Boi  
s'ha sumat al 
Dia Mundial  
de la Salut 
amb una 
programació 
d'activitats 
organitzada 
amb la 
col·laboració  
de les entitats  
de l'àmbit
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La Síndica Municipal de Greuges de 
Sant Boi, Dolors Vallejo Calderón, és 
la nova presidenta del Fòrum de Sín-
dics, Síndiques, Defensors i Defenso-
res Locals de Catalunya (Fòrum SD). 
L'assemblea de membres de la insti-
tució, que reuneix més d'una quaran-
tena d'ombudsperson municipals, ha 
escollit Dolors Vallejo en substitució 
d'Eva Abellan, síndica a Sabadell. A la 
reunió, celebrada al Centre Cultural la 
Farinera del Clot (Barcelona), es va re-
novar també tota la junta directiva de 
l'associació.

Recuperar la normalitat
La nova direcció del Fòrum SD s'ha 
fixat com a objectiu principal recupe-
rar la normalitat de l'entitat un cop 
superada la pandèmia. 

Una de les seves primeres tasques 
a fer és culminar el procés de re-
dacció i aplicació del Pla Estratègic 
del FòrumSD, un contingut que s'ha 
treballat intensament en els últims 
mesos. Una normativa específica per 
a les sindicatures locals i el  seu reco-
neixement són altres temes que hi ha 
damunt de la taula.

La síndica de Sant Boi
Dolors Vallejo és llicenciada en Geo-
grafia i Història i màster en Investi-
gacions i Estudis de Gènere. Ha tre-
ballat en diferents nivells educatius 
i serveis d'educació i ha estat forma-
dora i investigadora en el camp de la 
coeducació. Va ser escollida Síndica 
de Greuges de Sant Boi el 27 de set-
embre de 2016 per un mandat de cinc 
anys, que va revalidar l'any 2021.

Dolors Vallejo, presidenta del Fòrum de Síndics, 
Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya

Fòrum SD
El Fòrum de Síndics, Síndiques, De-
fensors i Defensores Locals de Cata-
lunya (Fòrum SD) és una associació 
sense ànim de lucre que agrupa, en 
l'actualitat, 46 sindicatures de greu-
ges de proximitat, 42 de les quals a 
Catalunya i quatre més d'Espanya. 
L'any 2019, les sindicatures associa-
des van realitzar un total de més de 
30.000 actuacions n

Distintiu a la Policia Local de Sant Boi per la seva contribució a la 
posada en marxa d'una app de seguretat ciutadana  
L'Ajuntament de Sant Boi ha rebut un 
distintiu per l'aportació feta des de la 
Policia Local en l'elaboració i perfec-
cionament de l'aplicació M7 de segu-
retat ciutadana. L'acte de lliurament 
del premi, organitzat per les empre-
ses executores del projecte, Einsmer 
i Siemens en el decurs de la cele-
bració de la Fira de Seguretat SICUR 
2022, celebrada a Madrid. La inicia-
tiva, a més, permet la col·laboració 
interterritorial de diversos serveis 
de seguretat. Es tracta d’una eina 

'Open Data Sant 
Boi' apropa a la 
ciutadania les 
dades obertes de 
l'Ajuntament 
El passat 5 de març l'Ajuntament 
va posar a disposició de la 
ciutadania la nova plataforma 
digital Open Data Sant Boi. Es 
tracta d'un espai on explorar, 
descarregar i analitzar les 
dades obertes de la corporació 
municipal. Les "open data" de 
l'Ajuntament de Sant Boi es 
poden utilitzar lliurement, sense 
restriccions i de manera gratuïta. 
La plataforma té un format 
senzill i còmode. Aquest nou 
servei de l'administració 
local reforça els conceptes de 
transparència i govern obert 
i aporta major eficiència a les 
polítiques públiques.

 

de comunicació bidireccional entre 
la ciutadania i la Policia Local, mi-
tjançant una aplicació gratuïta per a 
ordinador i mòbil que permet  enviar 
missatges d’emergència, trucades 
geolocalitzades i també el lliura-
ment d’incidències. L’aplicació, així 
mateix, ofereix protecció especial 
per a determinats col·lectius, a través 
de protocols contra la violència de 
gènere i l'assetjament, i la localitza-
ció de persones, a més d'un sistema 
d’alertes preventives. 

El distimntiu 
a l'App M7 
es va lliurar 
als salons 
de la Fira de 
Seguretat 
SICUR
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La ciutat 
celebrarà les 
noces d'or de 
les parelles 
del municipi 
amb 50 anys de 
convivència
L’Ajuntament recupera a la 
primavera l’acte commemoratiu 
de les Noces d’Or per 
homenatjar les parelles que, 
entre l’1 de gener i el 7 de maig 
de 2022, fan cinquanta anys 
de matrimoni o de convivència 
continuada.  L’esdeveniment, 
que compta amb la col·laboració 
de les associacions de gent gran 
de la ciutat, tindrà lloc el 7 de 
maig, a les 17 h, als jardins de la 
Torre del Sol.
Per poder participar-hi, del 6 al 
27 d'abril s'hi poden inscriure 
totes les parelles empadronades 
al municipi que compleixen els 
requisits. Per poder formar part 
de l'homenatge és necessari 
presentar una fotocòpia del 
llibre de família i dels DNI de 
la parella a qualsevol de les 
associac ions de gent gran de 
Sant Boi, ubicades als diferents 
casals de barri (Casablanca, 
Camps Blancs, Cooperativa i 
Molí Nou, Marianao), i als casals 
municipals de gent gran dels 
barris Centre i Vinyets i Molí 
Vell, així com al Casal de la 
Generalitat. 

La Unió Esportiva Santboiana presenta el 
llibre del centenari de l'entitat

En el marc de la commemoració del 
centenari de l'entitat, la Unió Espor-
tiva santboiana (UES) ha preparat un 
recull gràfic sobre la història del club 
degà del rugbi a Catalunya i Espanya. 
100 anys de rugbi. La Unió Esportiva 
Santboiana (1921-2021). El llibre in-
clou fotografies pertanyents a l'arxiu 
del club, a més d'imatges aporta-
des mitjançant donacions de socis i 
sòcies i persones simpatitzants. La 
presentació del volum (6 d'abril, a 
Cal Ninyo) forma part de les activi-
tats que la Comissió del Centenari de  

la UES desenvolupa per celebrar els 
seus cent anys d'existència. L'entitat 
santboiana va néixer el 4 de juliol de 
1921. El santboià Baldiri Aleu, en tor-
nar després d'haver conegut el rugbi 
mentre estudiava a la ciutat francesa 
de Tolosa de Llenguadoc, va fundar 
el club, el primer de tot l'estat espan-
yol dedicat a aquest esport. 

El degà del rugbi estatal és un re-
ferent pels seus èxits i els seus va-
lors, sempre compromès amb l'esport 
i l'esperit de l'amateurisme i orgullós 
de portar arreu el nom de Sant Boi.

El dia 23 d'abril la ciutat tornarà a 
viure la diada de Sant Jordi al ca-
rrer, tal com mana la tradició. Les 
habituals paradetes de llibres i 
d'ofertes culturals i les roses no fal-
taran a una de les cites més entran-
yables del calendari, molt arrelada 
a la vida i la cultura popular. Aquell 
dia, la rambla de Rafael Casanova i 
la plaça de l'Ajuntament seran els 
espais centrals, amb la tradicional 

Fira del llibre i activitats per com-
partir en família durant tot el dia. 

Llibres i flors
A la rambla i la plaça s'instal·laran 
carpes municipals, d'entitats ciuta-
danes, de llibreries i floristeries de 
la ciutat. Les llibreries participants 
són Isart, Barbus i Abacus. Pel que 
fa a les floristeries, Amore i Celin-
da Detalls amb flors tindran el seu 

La diada de Sant Jordi torna a la 
presencialitat i als carrers de la ciutat 

espai. Hi haurà lectura de poesies, 
una plantada de dracs i un piano 
a disposició del públic. A la tarda, 
la final del Llobregat Slam Poetry, 
organitzada per Cultura Excêntrica.  

Autors i autores locals
El dia 23, a les 17 h, als jardins de 
la Torre del sol, el científic santboià 
Manel Esteller presentarà el llibre 
Cartes a un jove investigador. El dia 
22 presentaran treballs literaris 
Rebeca Sánchez (Latidos en la oscu-
ridad), Mireia Bellver (Trans) i Jordi 
Pardo (El laberinto de adicción). El 
dia 23 ho faran La Rutlla, Centre 
d'Estudis Santboians (3es Jornades 
d'investigació santboiana), Javier 
Adell (Bebop de Neón), Francesc de 
Diego (Trayectoria) i Antonio Villal-
ba (Por si un día como hoy, piensas 
en mi). A més, l'actriu Itziar Castro 
vindrà a la ciutat a donar a conèixer 
i signar llibres del seu poemari Con 
el corazón por delante.                                               
                                   agendasb.info
                            culturasantboi.cat
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Sant Boi va celebrar el 8M, Dia Internacional de les Dones
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, la ciutat va fer un homenatge a les dones 
santboianes que es dediquen o s'han dedicat a treballar en l'àmbit de la seguretat, la protecció i les emergències. 
Una trentena de dones vinculades amb Sant Boi van participar en aquest acte que va tenir lloc el passat 9 de 
març, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. La presentació va ser a càrrec de l'actriu Itziar Castro i va comptar 
amb la música de Pepi Izquierdo. La commemoració també va comptar amb la lectura del manifest reivindicatiu 
i la projecció del film La boda de Rosa, entre altres activitats. Tot coincidint amb el 8M, l'Ajuntament va posar en 
marxa el Cercador d'expertes, una eina per fomentar la visibilització de les dones i els seus sabers professionals 
i no professionals. En aquest portal web les dones poden posar a l'abast de tothom coneixements i experiències.
                                                                                                                                                                                    cercadorexpertessantboi.cat

Magic Line 2022
800 persones de Sant Boi van participar  
en la caminada solidària impulsada 
per Sant Joan de Déu sota el lema 
#SomosLoQueCompartimos. La recaptació 
és per a projectes solidaris i sanitaris. 

Día de Andalucía
La cantaora santboiana de renom 
internacional Ginesa Ortega va ser la 
protagonista de l'acte institucional del Día 
de Andalucía (28 de febrer) a Sant Boi, que va 
tenir lloc el dia 4 de març a Can Massallera, 
organitzat per Casa de Cádiz, Casa de 
Granada, Casa de Sevilla i Ajuntament.
 

'Migas' de la Extremeña
Després que la pluja obligués a ajornar 
l'esdeveniment previst inicialment el 20 de 
març, el passat diumenge 3 d'abril la Unión 
Extremeña de Sant Boi va poder organitzar i 
gaudir les seves tradicionals Migas populares 
a la plaça de l'Agricultura.

El Mes de la Carxofa, orgull de Sant Boi
Sant Boi ha dedicat el mes de març al seu producte agrícola estrella: la carxofa. Bars i restaurants han ofert a la 
clientela menús "carxofers" i tapes amb aquesta hortalissa com a ingredient principal. Al llarg del mes, també 
hi ha hagut showcookings i tallers de cuina organitzats per mercats i comerços, un scape room i visites escolars 
a un camp de carxofes. L'Ajuntament organitza el Mes de la Carxofa conjuntament amb la Cooperativa Agrària 
Santboiana i l'associació Sant Boi Degusta i la col·laboració  de Sant Boi Comerç. La iniciativa vol ser un estímul per 
reactivar el comerç i la restauració de la ciutat.   
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Llibre de Gisela Díaz
El passat 20 de març, a Cal Ninyo, es va 
presentar a Can Massallera la primera 
novel·la de la santboiana Gisela Díaz, Mejor 
desde cero. El llibre parla del primer amor, 
les etapes de la vida i l'esforç que costa 
aconseguir les nostres metes.

Dia de la Visibilitat Trans
L'1 d'abril, Dia Internacional de la Visibilitat 
Trans, l'entitat Sant Boi en Positiu, amb la 
col·laboració de Les Muses Espai Cultural, 
va organitzar, al Casal de Casablanca, una 
xerrada sobre els drets de les persones 
trans i la seva experiència com a víctimes de 
violència patriarcal.

Contes, poemes i salut mental
En el marc del festival Barnasants amb la 
Salut Mental, el passat 20 de març, el Casal 
de Marianao va acollir l'espectacle A besar 
de todo, adicto, una proposta de l'associació 
Cultura F. Un monòleg en primera persona 
de Rubén Martínez, acompanyat al piano per 
Israel Oliver, que revisa la malaltia mental i 
desestigmatitza l'adicció a través d'històries 
reals, contes i poemes.

Un cap de setmana de novel·la negra
Del 23 al 26 de març va tenir lloc la primera edició de Sant Boi 
Negre, unes jornades dedicades a la literatura de misteri. Al llarg 
d'aquests dies van passar pels Cinemes Can Castellet, les Termes 
romanes, Can Barraquer i la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 
escriptors i escriptores especialitzats en el gènere per parlar de 
misteris, espies i crims literaris. Les jornades, organitzades per 
l'escriptor santboià Vicente Corachán, van comptar amb taules 
rodones sobre els relats clàssics policíacs i sobre les violències de 
gènere, entre altres propostes.  

Sant Boi, una ciutat viva

Dia de les Malalties Minoritàries
Amb motiu del dia mundial de l'esdeveniment (28/2), 
el 5 de març, el Casal de Casablanca va acollir la gala 
benèfica Muévete por los que no pueden, organitzada per 
l'entitat del mateix nom. Es van lliurar els V Premis a la 
investigació i rehabilitació i els 13.000  euros recaptats 
seran per investigar la fibrosi quística, les síndromes de 
Marfan i Wof Hirshhorn i la retinosi pigmentària.  

Premis a la sanitat de la comarca
Durant el lliurament dels Premis Sanitaris del Baix 
Llobregat que va tenir lloc el 3 de març a Cal Ninyo, 
es va agrair i reconèixer la tasca del cardiòleg Cesar 
Romero, professional referent en la seva especialitat 
que treballa a Sant Boi, el qual deixa el càrrec que ha 
ocupat com a delegat al Baix Llobregat del Col·legi de 
Metges de Barcelona.

Entitats de la Cavalcada
El dia 2 d'abril l'Ajuntament va organitzar 
una trobada d'agraïment a les entitats 
santboianes que van fer possible els 
campaments reials nadalencs i la 
Cavalcada de Reis 2022 per donar-los les 
gràcies pel seu esforç a l'hora de portar 
la màgia de Nadal a Sant Boi malgrat les 
dificultats que imposava la pandèmia. 
L'acte va tenir lloc a Can Torrents. 
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S ant Boi té en el seu territori diversos temes 
urbanístics els quals són competència del go-
vern de l’estat i per tant el poder solucionar-los. 
Comparteixen el fet de tenir un gran impacte 
sobre la configuració i futur de la ciutat i d’es-
tar, malauradament, un munt d’anys esperant.

Un d’ells és la caserna de Santa Eulàlia, al cen-
tre de la ciutat. Un gran espai  que, sumant el 
transformador d’Endesa, són 16 ha que no per-
meten cohesionar els barris situats al voltant 
amb el conjunt de la ciutat.

Esquerra fa anys que en demana la seva mar-
xa. Com ha passat en altres llocs, voldríem que 
la presència d’unes instal·lacions militars no 
ocupessin cap m2 del nostre municipi. Aquesta 
no és la voluntat del ministeri de Defensa que 
planteja un trasllat fora del centre urbà.

Anys de reivindicacions veïnals i polítiques, de 
protocols signats i no complerts, Esquerra Sant 
Boi a través dels GP a Madrid hem plantejat els 
dos darrers anys esmenes als pressupostos de 
l’estat per fer efectiu el trasllat de la caserna. 
En ambdós casos van ser rebutjades pel PSOE. 
Mentrestant, a la comissió de Defensa al Se-
nat tenim presentada una moció per debatre i 
avançar en el trasllat. Paral·lelament, en la ses-
sió de control de l'1 de febrer al mateix Senat, 
Esquerra vam interpel·lar a la ministra Margari-
ta Robles sobre l’estat de la qüestió. El mateix 
Gabriel Rufián va ser el 26 de febrer a Sant Boi 
per visitar in situ la seva ubicació. 

Aquestes gestions estan ajudant a moure les 
coses. No serà senzill ni ràpid però cal ser-hi 
perquè les coses passin. Seguirem treballant 
per ajudar a fer-ho possible. El seu trasllat obri-
rà unes perspectives de futur enormes per a la 
nostra ciutat.

Este mes celebramos el 210 aniversario de la apro-
bación de la primera Constitución Española, la ma-
dre de nuestra actual Carta Magna.

Eran tiempos convulsos para España, invadida 
por la Francia napoleónica. Cádiz acogió a los dipu-
tados de España y América convocados para redac-
tar un texto constitucional para sellar los derechos 
y libertades de la futura España.

Fue la primera Carta Magna liberal de España y 
Europa que supuso el fin del antiguo régimen abso-
lutista y el inicio del estado liberal contemporáneo.

Con ella nace el concepto de ciudadano con dere-
chos, hasta entonces sólo se hablaba de súbditos. 
Es la base del estado tal como ahora lo entende-
mos, es la piedra fundamental del Estado de dere-
cho actual.

Fue la tercera Constitución del mundo después 
de la de EEUU (1787) y la francesa (1789). La prime-
ra que dijo que “todos somos iguales ante la ley” 
y que estableció la enseñanza como obligatoria y 
gratuita.

Cierto es que era un texto bastante mejorable, 
pero en aquel contexto rompió con la sociedad es-
tamental, fue un golpe de aire fresco, un preceden-
te de nuestro régimen democrático.

El liberalismo, siempre a la vanguardia; siempre 
con la libertad y la tolerancia en las relaciones hu-
manas; siempre con las libertades civiles y econó-
micas; siempre con los derechos individuales; siem-
pre con el respeto a las leyes, única garantía de una 
convivencia efectiva. Siempre como fiel reflejo del 
pensamiento de la mayoría de l@s español@s.

Por eso hoy 19 de marzo, más que nunca:
¡VIVA LA PEPA! 

N ¡Viva la Pepa!

U

José Ángel Carcelén
regidor

N La agenda urbana,  
futuro y esperanza

 na sociedad no puede vivir sin esperanza de un 
futuro mejor. Naciones Unidas, ante los problemas 
globales y crisis de todo tipo que se producen una 
tras otra, planteó unos objetivos de desarrollo sos-
tenible y una nueva agenda urbana para afrontar 
los problemas y plantear soluciones para un mundo 
mejor. El hecho de que todos los gobiernos, locales, 
autonómicos, central y europeo nos pongamos ma-
nos a la obra es esperanzador. Aún así, el camino 
será difícil y con muchos problemas a superar, pero 
es la única solución para afrontarlo con garantía de 
éxito. Sant Boi hace una apuesta valiente y es muni-
cipio piloto de la agenda urbana española y catalana 
y, recientemente hemos acogido las jornadas  Agen-
da Urbana: compartiendo relato, retos y respuestas, 
que despertaron un gran interés a nivel estatal.

¿Cómo lo concretamos en Sant Boi ?  con el desa-
rrollo de un nuevo centro urbano que dé respuesta 
a las necesidades de la ciudad, la ciudadanía y con 
los nuevos valores de la bauhaus europea y siempre 
con la triple mirada: social, ambiental y económica. 
Un centro urbano de una ciudad de 15 minutos con 
un eje cívico que vertebra territorial y socialmente 
todo el municipio. Con una gobernanza implicando a 
toda la ciudad en la consecución de nuestros retos. 
Con un tejido económico de vanguardia en  movili-
dad, logística, salud y servicios a las personas, que es 
referente a nivel  nacional e internacional. Estos son 
entre otros,  los proyectos que nos pueden llevar a 
un futuro mejor de Sant Boi y su ciudadanía que es 
lo más importante. No pararemos de trabajar por 
un futuro mejor, lucharemos contra la desesperan-
za y la resignación de que no hay nada que hacer. El 
socialismo desde sus inicios siempre ha luchado por 
mejorar nuestra sociedad a partir de nuestros valo-
res adaptados a cada momento: la justicia social, la 
fraternidad y la libertad está en nuestro adn y es lo 
que nos motiva a seguir colaborando con todos lo 
agentes que conforman nuestra sociedad para avan-
zar paso a paso para un Sant Boi mejor.

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

Jaume Sans
regidor

Carles Campdepadrós
regidor

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

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

N La caserna: treballem per fer 
que les coses passin 
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L'Ajuntament de Sant Boi va ser pioner en 
la creació d'un codi ètic l'any 2012. Des d'ales-
hores fins ara, aquest ha estat un instrument 
que ha guiat el model de conducta de l'Orga-
nització sota uns principis i valors recollits al 
mateix codi i això ens ha permès aconseguir 
un grau elevat de consciència ètica.

Ara, els nous reptes i compromisos globals 
ens serveixen com a revulsiu per dotar de 
més força la cultura de l'ètica i impulsar un 
Sistema d'Integritat com a instrument de ges-
tió pública orientat a la millora continua del 
conjunt de l'Organització, des d'una vessant 
preventiva, garantint així una democràcia de 
confiança. I és que, les Nacions Unides, en el 
número 16 dels seus Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible, ens parla de construir a 
tots els nivells unes institucions sòlides, efi-
caces i transparents per tal d'assolir la resta 
d'objectius de l'Agenda 2030.

Per això, hem iniciat un procés de treball 
intern, amb els treballadors i treballadores 
de l'Ajuntament, per donar forma a alguns 
dels elements que componen aquest Sistema 
d'Integritat. La definició d'un nou codi ètic 
adaptat a la nova realitat o el pla antifrau, 
conjuntament amb el codi de conducta d'alts 
càrrecs o la transparència, permetrà que 
l'Ajuntament continuï aquell camí que va inici-
ar ja fa deu anys. Un camí important que ens 
ha d’ajudar a continuar donant resposta a les 
necessitats de la ciutadania sota quatre pilars 
bàsics: una gestió professional, una transpa-
rència efectiva, el rendiment de comptes i les 
polítiques de prevenció.

N Una institució sòlida per fer 
front als grans reptes

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

Dani Martínez
regidor

A ra més que mai, és necessari refermar els va-
lors democràtics i republicans que vertebren la 
nostra societat. És el moment de treballar per 
un país republicà que posi la vida de les famí-
lies treballadores al centre. Per això, és neces-
sari construir un horitzó compartit entre tots i 
totes, dibuixant un nou imaginari transforma-
dor que es comprometi amb els actuals reptes 
socials, culturals, polítics i institucionals. Parlar 
de República és parlar d’un país ecologista, 
feminista i plural que fa de la justícia social la 
seva bandera. Parlar de República és parlar de 
drets socials i de condicions de vida dignes per 
a la classe treballadora i els sectors populars. 
Parlar de República és parlar de justícia, demo-
cràcia i llibertat.

La monarquia té una manca de legitimitat 
no només d’origen, sinó per la seva corrupció 
estructural i el seu paper com a enllaç amb els 
poders econòmics, polítics i mediàtics. Monar-
quia és sinònim de passat i decadència. 

El nostre espai polític ha lluitat sempre per-
què el model d’estat sigui fruit de la voluntat 
popular. Considerem necessari replantejar el 
model d’estat col·lectivament i decidir-ho de 
forma participativa amb el conjunt de la so-
cietat. Per aquest motiu, participarem activa-
ment en la Consulta Popular Estatal Monar-
quia/ República el proper 14 de maig. Sant Boi 
tindrà diversos punts de votació fruit del tre-
ball conjunt entre diversos moviments polítics 
i socials. El 14 de maig, serà una gran jornada 
de democràcia participativa, de mobilització 
popular i un acte democràtic de lliure expres-
sió popular on podrem pronunciar-nos sobre 
la forma d’Estat, Monarquia o República. 

Per seguir construint junts i juntes, horitzó 
República.

 

N Compromís amb la 
democràcia i la República

Xavier Alejandre
regidor

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

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

s el lenguaje, una mezcla de ruso e inglés que 
usa Alex un psicópata en el cruel film “La na-
ranja mecánica”. Putin un sociópata habla ruso 
para explicar mentiras sobre su agresión a la 
Ucrania hermana. Tanto él como Biden citan la 
III Guerra Mundial. Así están las cosas para to-
dos y en especial para los casi 3 M de huidos de 
la guerra, con muchas mujeres y niños. S. Boi es  
una ciudad con graves deficiencias socioeconó-
micas, que sufren muchos ciudadanos. Alzas de 
precios en todo; mientras, el Covid baja. Pero 
siguen carencias básicas. Aún así, hay ya 109 
ucranianos censados. S.Boi acoge, una oficina 
del refugiado, la 4ª de Cataluña. Que labora en 
favor de migrantes económicos y climáticos (Sa-
hel) con discreto éxito.

Tiene ahora la ocasión de autojustificarse, 
con el alud de refugiados de una guerra clási-
ca europea. No llegan del 3er.Mundo, sino de 
Europa, no buscaban venir, les han echado las 
bombas, sin nada llegan y les gustaría volver. 
Aquí disponemos de recursos: el Albergue equi-
pado de Can Palós, (35 plazas) y locales vacíos 
de Fundaciones solidarias, también un inactivo 
cuartel, con naves y dormitorios para emergen-
cias. No valen los Ateneos en ruinas; pero sí, el 
“okupado” por una persona , “Can Xixol” con 
miles de metros. S. Boi tiene medios .El tema es 
emplearlos para hacer el bien. ¿Sabremos impe-
dir la trata local de ucranianas por las redes de 
traficantes de sexo?

Sin excusas de la neolengua orwelliana, con 
los refugiados de guerra; solo una práctica so-
lidaridad.

N Nadsat

Olga M. Puertas
regidora  
no adscrita

E    
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Mixtos: Orientar i formar
Accions formatives subvencionades pel 
Consorci de Formació Contínua, que combinen 
cursos, una bona part dels quals incorporen 
certificat de professionalitat, i d'orientació 
per millorar les competències professionals. 
A l'abril, estan programades, entre altres, 
les següents opcions formatives: Servei 
de restaurant i bar, Servei de vins, Anglès 
professional per a activitats de restauració, 
Gestió operativa de tresoreria, Gestió aixiliar 
de personal. Els programes Mixtos van 
adreçats sobretot a persones afectades per un 
ERTO, però també a aquelles que es troben 
sense feina i les que estan en actiu.
Informació: ocupacio@santboi.cat. 
Cita prèvia, al telèfon 93 635 12 46.

200 cursos en línia 
L'Aula Mentor és un servei de formació en 
format digital, impulsat pel Govern central, 
que permet escollir entre més de 200 cursos 
de diferents àrees vinculats a la millora de 
les competències personals i professionals 
de persones majors de 18 anys. A més, la 
iniciativa disposa de tutories  individuals. Un 
cop acabada la formació s'obté un certificat 
d'aprofitament expedit pel Ministeri d'Educació 
i Formació Professional.
Matrícula permanent: aulamentor@santboi.
cat i aulamentor.es

Tauler 

Hi ha parades disponibles al Mercat de 
la Muntanyeta (una amb magatzem i un 
magatzem), al Mercat de Sant Jordi (una amb 
magatzem i aparcament i un local comercial amb 
magatzem i plaça d'aparcament) i al Mercat de 
Torre de la Vila (quatre amb magatzem i tres 
magatzems) 
Informació: santboi.cat, telèfon 93 654 82 16 
(ext. 2165 i 2146) i mercats@santboi.cat
 
Estalviatge  
Convocatòria de subvencions de la Generalitat 
per incentivar la demanda d'escapades 
turístiques per Catalunya, un dels sectors 
econòmics sensibles a causa de la crisi de 
la Covid-19. Sol·licituds, fins al 28 d'abril. 
Informació: bit.ly/estalviatge
 
Voluntariat per la llengua  
L'associació de comerciants Sant Boi Comerç ha 
renovat la seva adhesió al projecte Voluntariat 
per la llengua promogut pel Consorci per 
a la Normalització Lingüística. La iniciativa 
incentiva les entitats interessades a oferir 
espais i activitats per practicar el català.  
Inscripció d'entitats: www.vxl.cat/contacte
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Portal web perquè totes les dones de la ciutat 
posin a disposició de tothom coneixements, 
experiències i sabers en qualsevol disciplina, 
sigui remunerada o no. 
Adreça web: cercadorexpertessantboi.cat 
 
Ciutat Gegantera 2022  
Els Geganters i Grallers de Casablanca, entitat 
impulsora de l'esdeveniment, crida a participar 
com a voluntariat en l'esdeveniment.  
Inscripció: www.ciutatgegantera2022.cat
 

Formació TIC 
Píndoles formatives en tecnologies de la 
informació i la comunicació. Del 26 d'abril al juny. 
Inscripció  santboi.cat/apropat. Llocs: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer i L'Olivera.
 

Certificat ACTIC 
Preparació per al certificat de competències 
digitals que ofereix la Generalitat. 
Inscripció: santboi.cat/apropat. Horari: dl., des 
del dia 25, de 17 a 19 h, a la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. Dc., des del dia 27, de 18.30 a 
20.30 h, a L'Olivera.

Tauler 

Preinscripció als casals d'estiu. Del 6 al 12 d'abril està oberta la preinscripció als casals d'estiu municipals 2022. 
Els casals, que van adreçats als nens i les nenes de Sant Boi des de P3 a 6è d'educació primària i també d'ESO, es desenvoluparan 
al llarg  dels mesos de juliol i agost. Un cop s'hagin rebut els formularis durant el període de la preinscripció, el 3 de maig es farà 
un sorteig entre totes les solicituds rebudes.
Per tramitar els formularis de preinscripció: santboi.cat
Més informació: OMAP, telèfons 93 654 82 23 i 93 635 12 12.
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Els patis tornen a obrir 
Des de març, els patis de les escoles Josep 
M. Ciurana, Antoni Gaudí i Can Massallera 
obren durant el cap de setmana i les vacances 
escolars per a ús lúdic. Per gaudir del servei, 
els nens i les nenes han d'anar acompanyats 
d'una persona adulta.  
Informació i horaris: santboi.cat/patisoberts
 
Atenció psicològica a joves 
El servei amplia l'horari als divendres al matí 
per continuar orientant joves de 16 a 30 anys en 
la presa de decisions, conflictes familiars o de 
parella, dificultat en les relacions personals, etc. 
Cita prèvia:  tel. 93 652 98 43 i elpunt@santboi.
cat . Horari ampliat: dl. i dc., de 15.30 a 19.30 
hores i dv., de 10 a 14 h.
 
Eskala: orientació laboral  
Ets jove, vols trobar feina o vols estudiar i no 
saps per on començar? El programa Eskala 
t'orienta i acompanya en aquestes decisions.  
Contacte: whatsapp 673 199 616, 
eskalasantboi@gmail.com,  @eskalastboi i  
@escala.santboi
 
Assessoria laboral jove 
Orientació als i les joves, de 16 a 35 anys, 
per millorar en la recerca de feina: fer un 
currículum, una entrevista, buscar feina, etc. 
Cita prèvia: elpunt@santboi.cat i tel. 93 652 
98 43. Horari: dijous, de 16 a 19.30 h. 

Escoles bressol municipals. Preinscripció: del 9 al 19 de 
maig. Pel que fa al Batxilletat i els Cicles Formatius de Grau Mitjà, les dates 
són del 20 al 26 d'abril. Al web municipal trobareu informació, i material 
audiovisual. Hi haurà jornades de portes obertes amb grups reduïts. 
Per a més informació: santboi.cat, sbciutateducadora.cat i Oficina Municipal 
d'Escolarització -OME- (tel. 93 652 98 40, de dl. a dv., de 9 a 20 h).

 
 
 
Borsa de lloguer  
El servei de Borsa de mediació de lloguer 
d'habitatges posa en contacte persones 
propietàries de pisos buits que els volen llogar 
amb altres que hi vulguin accedir per un preu 
inferior al de mercat. El servei ofereix als 
propietaris assessorament i mediació durant tot 
el contracte, així com assegurança multirisc de 
la llar i defensa jurídica gratuïta i garantia de sis 
mesos per impagaments.. 
Més informació:  
Oficina Local d'Habitatge (OLH), a olhsantboi@
santboi.cat o al tel. 93 635 12 23, de 9.30 a 14 h, 
de dilluns a divendres. 
 
Ajuts al lloguer per a gent gran 
Fins al 29 d'abril, oberta una nova convocatòria 
de la Generalitat perquè les persones majors de 
65 anys puguin demanar subvenció per pagar el 
lloguer de l'habitatge en què viuen. 
Sol·licituds: https://bit.ly/lloguergentgran 
A l'OMAP (cita prèvia: tel. 93 635 12 23, 93 652 
82 23 i 93 635 12 12, abans del dia 19). 

 

Oficina Municipal d'Energia 
Sostenible (OMES) 
Ofereix informació, assessorament i suport 
gratuïts en relació a la reducció del cost de les 
factures de gas i electricitat, la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a les comunitats o les 
formes de mobilitat individual i col·lectiva més 
eficients i sostenibles, entre altres qüestions. 
L'oficina disposa d'un servei on line d'auditories 
energètiques gratuïtes per a llars particulars, 
comerços i petites empreses. El servei fa 
una lectura directa del comptador i envia un 
informe de les actuacions a fer per millorar la 
contractació elèctrica.  
Per a informació i consultes (tarifes, consells i 
auditories): Telèfon 93 654 82 22,  
omes@santboi.cat i santboi.cat/omes
 

 
 
 
 
 

Ajuts per a empreses 
Aquesta iniciativa, impulsada a través dels 
fons europeus Next Generation, permet a les 
empreses de qualsevol sector d'entre 10 i 
49 treballadors i treballadores beneficiar-se 
d'ajuts de fins a 12.000 euros per implantar 
solucions digitals al seu negoci.   
Informació i sol·licituds: acelerapyme.gob.es/
kit-digital, del 15 de març al 15 de setembre 
de 2022.
 
La formació t'obre portes 
Cursos per a joves de 16 a 30 anys: 
Perruqueria alternativa i barberia, a partir del 
4 d'abril. Gratuït, si teniu el Carnet SB Jove 
Inscripció: joventutsantboi.cat i  
@joventutsantboi, a Instagram. Per fer-te el 
Carnet SB Jove: santboi.cat/carnetsbjove
 

Assessorament jurídic gratuït  
Servei gratuït per a tràmits relacionats amb la 
situació laboral o amb subsidis i prestacions. 
Ubicació: edifici Centreserveis.  
Informació i cita prèvia: telèfon 93 635 12 46 i al 
formulari del web bit.ly/servei_jurídic

Edició Ajuntament de Sant Boi
Cap de Comunicació Òscar Muñoz
Redacció V. Aparicio i M. Sas 
Fotografia Esther Coscojuela,  
Cristina Diestro, Pepa Álvarez i  
baiximagenes.es
Disseny ©Pepa Badell
Grafisme Natalia Alcaraz 
Impressió Grupo Oto Media, SL
Distribució Igualssom
Tiratge 34.000 exemplars. 
Cost mensual d'impressió 4.940 € 
Cost mensual de distribució 2.751 € 
Dipòsit legal B-9279-91
Incidències 93 635 12 16  
o santboi.cat/tescoltem
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camins nous per ajudar a transformar dinàmiques 
professionals que semblen enquistades. Hem de 
fer que evolucionin."

Quin paper hi juguen l'educació i la formació? 
"Les escoles tenen un paper especialment important. 
Al campus també en parlarem. L'educació és 
determinant per fer pedagogia sobre els valors de 
la igualtat d'oportunitats i despertar l'interès sobre 
la ciència i la tècnica, tant a les noies com als nois. A 
l'empresa hem posat en marxa el projecte "Let's go 
engineering" amb el qual volem despertar l'interès 
per les disciplines tècniques a l'alumnat de primària."

És rellevant també prevenir el masclisme que ha 
sorgit a les ciberviolències... 
"Crec que actualment els nostres fills i les nostres 
filles són molt més tecnològics que no érem nosaltres, 
han nascut en plena vigència de nous dispositius 
electrònics i noves maneres de comunicar. És la 
realitat que tenim. Des de la nostra posició de 
persones adultes, no podem prohibir ni ignorar, però 
si prevenir i educar, també a les primeres edats. Els 
podem orientar, des de les eines que ens ofereix  la 
mateixa tecnologia, sobre quins usos se'n pot fer i 
quins perills comporta. Es tracta d'acompanyar-los 
des de la positivitat i la responsabilitat."

"Aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Sant Boi  
té com a objectiu principal impulsar que tots els 
actors socials que tenen capacitat per canviar 
les coses treballin plegats per aconseguir-ho. 
Cal visibilitzar que la tecnologia és de tota la 
societat. És una realitat que està incorporada 
d'una manera normalitzada a les nostres vides 
quotidianes, però això no vol dir que es despertin 
les vocacions professionals de manera igualitària. 
El campus pot ajudar molt en això. A més ha de 
permetre, mitjançant una mirada de gènere, obrir 

Què vol dir la perspectiva de gènere en el camp 
digital?
"Ens referim a treballar per aconseguir una 
autèntica la igualtat d'oportunitats per a dones i 
homes a les empreses. Amb la pandèmia, moltes 
empreses n'han patit l'impacte i s'han instal·lat en 
la digitalització per gestionar les seves activitats. 
Aquest fet ha provocat una sobre demanda de 
professionals. És una oportunitat perquè les 
dones s'animin a formar-se professionalment 
en aquest camp. A més, Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, de la que Sant Boi forma part, és un 
referent europeu en iniciatives digitals."

Però, encara estem lluny de l'equiparació en el 
mercat. Què cal fer per canviar les coses?
"Ara com ara, les noies amb formació de carreres 
tècniques són un tant per cent molt baix, al voltant 
d'una quarta part. Augmentar aquesta xifra 
per arribar al 50/50 de dones i homes requereix 
la col·laboració entre l'àmbit empresarial, les 
administracions públiques i el món educatiu. 
En aquest sentit, des de Schneider volem 
ser una companyia referent en la inclusió i la 
igualtat d'oportunitats. Per a nosaltres liderar la 
transformació digital significa tenir ben present 
com fem les coses."

Del 25 d'abril al 8 de maig Sant Boi acollirà el 
Campus La Tecnòloga per reflexionar sobre les 
dones en el món de la tecnologia i la investigació. 
Des del comitè assessor, què en pot destacar?

N “Cal potenciar la 
igualtat aprofitant les 
necessitats digitals 
empresarials”

N “Empresa, 
administració i escola 
han de col·laborar per 
arribar al 50/50”

EVA ROCA té 41 anys. És llicenciada en Ciències Econòmiques. Amb àmplia experiència 
internacional i gran interès per com el talent impacta en les organitzacions, treballa a Schneider 
Electric, empresa amb la seu logística a Sant Boi. Es dedica a desenvolupar el potencial de les persones 
des de la inclusió i la mirada de gènere. Forma part del comitè d'expertes del Campus La Tecnòloga.

”El Campus 
La Tecnòloga  
vol conduir la 
transformació 
digital 
cap a la plena 
igualtat 
d'oportunitats 
professionals”


