viure

Sant Boi
Febrer 2017

Sensibilitat social
Serveis Socials Municipals
L’atenció a les necessitats
de les famílies vulnerables
de la ciutat | pàg. 1-9

Variant C-245
Generalitat i Diputació se
sumen al front comú per a la
represa de les obres | pàg. 10

Pressupost municipal
L’Ajuntament destina més
recursos a la millora de
l’espai públic | pàg. 12-14

Seguretat ciutadana
El nombre de fets delictius
disminueix per cinquè any
consecutiu | pàg. 15

N El Ayuntamiento

destinará 6,5 millones
de euros este año a
atender necesidades
sociales de la ciudadanía

N La lucha contra la

pobreza energética es
actualmente una de las
principales prioridades
de los servicios sociales

El derecho a una vida digna
NLas políticas sociales continúan en el primer plano de la agenda del gobierno municipal
El Plan de Gobierno 2015-2019 plantea hacer de Sant Boi una ciudad igualitaria. Para
avanzar por ese camino, plantea dos grandes prioridades: que, en el presente, todos
los ciudadanos y las ciudadanas tengan
dignamente cubiertas sus necesidades básicas y que, de cara al futuro, mejoren sus
expectativas de vida y sus oportunidades
de desarrollo personal.

1 La atención social, primera
prioridad del gobierno local

Desde el inicio de la crisis económica, el
Ayuntamiento ha hecho de las políticas
sociales su máxima prioridad. Los recursos
municipales destinados a esta finalidad han
aumentado de manera constante para poder
dar respuesta a las necesidades de las familias de Sant Boi que viven situaciones de
dificultad, cuyo número ha crecido también
considerablemente. Más de 12.000 personas fueron atendidas el año pasado por los
Servicios Sociales Municipales. Su labor, en

Sant Boi basa
su estrategia
como ciudad

en mejorar las
capacidades de la
ciudadanía para
generar nuevas
oportunidades
de desarrollo
personal y
colectivo

unos años caracterizados por los recortes
presupuestarios, ha ayudado a resolver muchas situaciones de emergencia y ha garantizado el derecho de la población local a una
vida en condiciones de dignidad.

2 Un presente aún difícil

Las necesidades de atención social continúan creciendo en nuestra ciudad. El paro
disminuye (la tasa se ha situado en el 14,1%,
tras haber alcanzado casi el 20% en 2013),
pero la situación general del mercado de trabajo mantiene niveles altos de desempleo
de larga duración y ofrece mayoritariamente
contratos cortos y mal remunerados. Hoy, el
acceso al empleo no garantiza poner fin a las
situaciones de dificultad personal o familiar.

3 Un futuro con oportunidades

De cara al futuro, el gobierno municipal se
plantea como un reto estratégico reforzar
las capacidades de la ciudadanía, para que
puedan aprovecharse mejor las oportunidades de desarrollo económico que se generen
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a partir de ahora en Sant Boi y en su entorno. La educación, la formación y la innovación serán instrumentos clave, en especial
para los sectores de población que, sin el
acompañamiento de la administración local,
podrían quedar excluidos del bienestar colectivo. Sant Boi trabaja por ser una ciudad
competitiva cuyo desarrollo futuro sea compatible con la justicia social.

4 Frente a la emergencia social

El esfuerzo del Ayuntamiento para atender la
emergencia social y las nuevas necesidades
sociales no ha dejado de reforzarse. En diez
años se han triplicado de largo las partidas
destinadas a la atención domiciliaria de personas dependientes, y las ayudas económicas a familias se han multiplicado por seis.
El plan de choque extraordinario puesto en
marcha en 2013 ha cumplido con todos sus
compromisos para garantizar derechos básicos, especialmente en materia de alimentación y lucha contra la pobreza, con atención
preferente a la población infantil.

Las ayudas para pagar facturas y cuotas de alquiler resuelven emergencias habitacionales

5 Atención a la dependencia

El despliegue de la Ley de dependencia ha
sido y es uno de los principales focos de
atención de los Servicios Sociales Municipales, que en 2016 tramitaron casi 500 Programas Individuales de Atención (PIA) para la
concesión de prestaciones en forma de servicios y aportaciones económicas. El envejecimiento de la población y las largas listas
de espera en las residencias públicas han hecho aumentar la demanda de estos servicios.
El Ayuntamiento sigue ofreciendo recursos
para fomentar la autonomía personal y cubrir las necesidades de las personas dependientes y -muy importante- de sus familias.

6

Inclusión social e igualdad

Además de atender necesidades básicas y
situaciones de emergencia, los servicios
sociales son instrumentos para favorecer
la igualdad de oportunidades y la inclusión
social. Los comedores sociales, por ejemplo,
ayudan a las personas mayores a vencer el
aislamiento y mantener su autonomía. Las
becas de los casales dan la posibilidad de
disfrutar de actividades de ocio a niños y niñas de familias con dificultades económicas.

La ayuda a domicilio es un servicio básico para atender la dependencia

7 El derecho a la vivienda

Muchas familias tienen hoy dificultades para
pagar los recibos de su hipoteca o del alquiler, y viven con angustia el riesgo de perder
sus viviendas. Para dar respuesta a este problema, las políticas municipales de vivienda
se han centrado en contribuir a minimizar el
número de desahucios. El Ayuntamiento tramita ayudas externas y destina fondos propios que facilitan el pago de los recibos, de
manera regular o puntualmente ante situaciones de emergencia. El servicio de intermediación busca soluciones para evitar que
los conflictos desemboquen en los juzgados.

8 No a la pobreza energética

También son frecuentes las dificultades para
pagar los recibos de servicios básicos del hogar como la electricidad, el agua o el gas. Las
políticas contra la pobreza energética se han
situado en el primer plano de prioridades de
los servicios sociales. Se ofrecen ayudas para
facilitar el pago de las facturas, se realizan
informes para evitar cortes de suministro y
se realizan auditorías y cursos de formación
para mejorar la eficiencia energética en los
hogares más vulnerables. El Ayuntamiento
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invierte en maximizar la eficiencia de sus
propios consumos y utiliza el ahorro generado para combatir la pobreza energética.

9 Trabajo en red y comunitario

El trabajo comunitario es clave para que las
políticas públicas puedan ofrecer soluciones
a las necesidades ciudadanas. Más de 40 entidades, instituciones y colectivos ciudadanos trabajan junto a los Servicios Sociales
para mejorar la calidad de la vida colectiva.
La Taula d’Aliments, la Taula d’Habitatge,
el Consell de Serveis Socials o la Xarxa de
Centres Oberts son buenos ejemplos de trabajo en red.

10 Sant Boi, un referente

La labor desarrollada por los Servicios Sociales Municipales es muy bien valorada por la
ciudadanía. Las personas atendidas puntúan
con notas de notable alto y sobresaliente la
calidad de los servicios recibidos. La ciudad
de Sant Boi es un referente por su compromiso con las políticas sociales y por su implicación institucional en la defensa pública de la
lucha contra la exclusión social y el trabajo
para la creación de nuevas oportunidades.

“Mi hija Ángela tiene 14 años y

desde pequeñita va al Esplai Eixida y
ahora al ‘centre obert’. Me han ayudado
mucho, porque yo
estoy enferma de
esclerosis múltiple.
Ayudan a los chicos
con los estudios,
los motivan para
hacer deporte y
relacionarse y a
tener confianza
en sí mismos.
Saben respetar las
culturas.” Bernarda Mendoza,
mare d’una nena atesa al
Centre Obert Lola Anglada

“Aliments Solidaris ha permitido

que las entidades trabajemos
conjuntamente y
sumemos esfuerzos.
Las cantidades
que entregamos
han aumentado
y el servicio tipo
supermercado
ha dignificado
la atención a
las familias.
Necesitaríamos más
personas voluntarias. La nueva tienda
nos ayudará a solucionar algunas
incomodidades logísticas.”
Rubén Miyar, Banc d’Aliments
(Església Evangèlica Llibertat)

“Tenía una bañera de toda la
vida pero me he

hecho mayor y ya no
podía subir el pie para
entrar. Me había caído
unas cuantas veces.
Vinieron a ponerme
un plato de ducha,
con una sillita y una
cortinita. Es más
cómodo, dónde va a
parar, y la verdad es
que lo necesitaba. Tengo ochenta años
y vivo sola. Estoy contenta.”
Antonia Ruiz, Persona atesa pel
servei d’arranjaments a la llar
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SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

www.santboi.cat/serveissocials
Població general
Atenció social bàsica

Informació, orientació, assessorament i atenció
personal sobre serveis i prestacions socials.
Equip professional de 35 persones

Servei de Primera Acollida

Punt d’accés als Serveis Socials Municipals
(primer contacte o contacte després
de més d’un any). Primera resposta o orientació.
C/ Major, 43, tel. 93 635 12 20

Serveis Socials Bàsics (barris)

Punt de contacte en el territori.
Atenció individual, familiar i col·lectiva.
Ubicacions: Centre-Vinyets (Can Massallera),
Camps Blancs-Casablanca (La Gralla), Marianao
(L’Olivera), Cooperativa i Molí Nou (Casal)
Horaris: dijous-dijous: 9.30-14 h i 16-18.30 h;
divendres: 9.30-14 h

Botiga Aliments Solidaris

Cobertura de les necessitats d’alimentació bàsica
de famílies amb precarietat econòmica

Ajuda a domicili per a famílies

Suport professional per a situacions de dificultat
d’integració socioeducativa o manca d’autonomia

Renda Mínima d’Inserció (RMI)

Tramitació de la prestació de la Generalitat (per a
persones sense recursos) per atendre necessitats
bàsiques i preparar la inserció social i laboral

Altres prestacions i serveis

Sol·licituds d’enterrament gratuït, informes estrangeria, gestió del programa de retorn voluntari al
país d’origen, targetes d’aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda i targeta rosa del transport
públic, atenció a persones sense llar i acompanyament i atenció a víctimes de violència masclista...

Gent gran
Ajuda a domicili

Suport per a cura personal, neteja de la llar,
acompanyament a visites mèdiques, etc.
Per a majors de 65 anys amb dificultats per fer les
activitats de la vida quotidiana, situació de fragilitat social i reconeixement del grau de dependència

Teleassistència

Instal·lació al domicili d’un aparell amb connexió
per a situacions d’urgència. Millora d’autonomia
i qualitat de vida de persones majors de 65 anys
que viuen soles (gratuït a partir dels 80 anys)

Àpats a domicili

Elaboració i lliurament a domicili d’àpats equilibrats per a majors de 60 anys amb dificultats per
anar a la compra o fer el menjar, però capacitat per
administrar-se’l autònomament. Preus reduïts

Menjadors socials

Elaboració i servei d’àpats equilibrats per a majors
de 60 anys amb ingressos baixos i problemàtiques
socials de solitud, aïllament o malaltia. Llocs: Can
Massallera i Residència Los Sauces. Preus reduïts

Arranjament d’habitatges

Gestió d’un programa de petites reformes en
habitatges de persones grans o amb mobilitat
reduïda per millorar les seves condicions de vida.

Altres prestacions i serveis

Pensions no contributives per jubilació i prestacions complementàries (Generalitat) i estades temporals de gent gran dependent en residències per
facilitar el descans de les seves famílies

Persones dependents
Prestacions econòmiques i en forma de serveis per
a persones amb dificultats per fer les activitats de
la vida diària (per edat, malaltia o discapacitat) i
manca d’autonomia personal.
Sol·licituds: centres de serveis socials de Sant Boi
i Oficina de Benestar Social (Generalitat)
Generalitat: Recepció de sol·licituds i valoració
del grau de dependència
Ajuntament: Elaboració i seguiment del Programa
Individual d’Atenció (PIA), Servei d’Ajuda a
Domicili i Servei de Teleassistència, Suport a
persones cuidadores i a famílies (grups de suport
emocional i ajuda mútua)

Habitatge
Ajudes per al pagament de rebuts

Ajuts municipals d’emergència social per evitar
desnonaments. Tramitació d’ajudes de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya (AHC) per pagar rebuts
de lloguer i hipoteca. Ajudes municipals per a
sol·licituds no concedides per l’AHC.

Oficina d’Intermediació

Mediació per a casos d’execució hipotecària i
desnonaments. Gestions amb entitats bancàries,
jutjats, persones propietàries i llogaters per trobar
fórmules alternatives. Assessorament.

Borsa de mediació de lloguer

Lloguer a preus moderats (20% per sota del preu
de mercat). Contacte entre persones propietàries i
demandants de lloguer. Contractes d’arrendament
amb condicions favorables: assegurances per
impagament i desperfectes

Infància i adolescència
Centres oberts. Beques de menjador. Ajudes per
a material escolar i llibres. Ajudes per a menjador
escolar. Beques per a casals d’agost i d’hivern.
Serveis socioeducatius i de reforç parental
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“Si no fuera por la telealarma,

no podríamos estar nosotros solos. Mi
mujer y yo la pedimos porque estoy
enfermo, me caigo muchas veces y
nuestros hijos viven
fuera. Estamos
encantados, no
puede ser mejor.
Son muy atentos y
es una seguridad
para nosotros. Lo
hemos utilizado
muchas veces.
No pensaba que
hubiera gente tan
buena..” Ramiro Becares, beneficiari
del Servei de Teleassistència

“La asistente social envió a casa de
mi madre a unas personas que fueron
muy agradables y comprensivas. La
asesoraron para reducir la potencia de
la instalación de
luz y pedir bonos
y rebajas de tarifa,
porque ella tiene
dificultades con
los recibos. No
tiene recursos y no
puede trabajar. Nos
traerán bombillas
de bajo consumo.”
Maria El Hawari,
familiar de beneficiària del Programa
de vulnerabilitat energètica
“Mi madre tiene un grado I de
discapacidad y está muy delicada.
Sus hijos hacemos lo que podemos
pero nos es difícil atenderla. El
Ayuntamiento nos concedió 3 horas a la
semana de atención
domiciliaria.
La persona que
han enviado ha
congeniado con ella
y la cuida bien. A mí
me ayuda porque
vivo en Barcelona
y así no tengo que
desplazarme tantas
veces.” María José
García, Familiar de persona atesa
pel Servei d’Ajuda a Domicili

Entitats, moviments
socials i institucions
relacionades amb
l’acció i l’atenció social

Nous perfils, noves necessitats
socials, nous serveis
L’any 2008, a l’inici de la crisi econòmica,
els Serveis Socials Municipals van atendre
5.400 persones. L’any 2016, aquesta quantitat havia pujat fins a més de 12.300. La
crisi, és evident, ha tingut una incidència
forta a la nostra ciutat i la tipologia de les
famílies afectades per situacions de dificultat ha canviat de manera considerable.
Per poder oferir protecció social a més
persones i atendre situacions i perfils diferents, l’Ajuntament va optar per reorganitzar els Serveis Socials Municipals. L’any
2009 va entrar en funcionamentel Servei
de Primera Acollida, que actua com una ‘finestreta única’ d’atenció i orientació inicial
a les persones davant d’un determinat problema abans de la intervenció dels Serveis
Socials Bàsics de referència de cada barri.
L’equip professional de Serveis Socials
es va ampliar (en l’actualitat compta amb
35 persones) i l’horari d’atenció va passar
a cobrir tant les franges de matí com les
de tarda. Amb aquests canvis, el temps
d’espera perquè les persones siguin ateses
s’ha reduït a menys de la meitat i també ha

L’Ajuntament va
reorganitzar els
Serveis Socials
Municipals
per millorar
l’atenció a la nova
situació social
generada per la
crisi econòmica

minvat considerablement el termini en què
es tramiten ajudes econòmiques i prescripcions de serveis.

Dignificar l’atenció

Per adaptar-se a les noves necessitats,
l’Ajuntament també ha diversificat al llarg
d’aquests anys els serveis oferts a la ciutadania. Entre les novetats, cal destacar
la creació de la botiga Aliments Solidaris
i d’un nou sistema de distribució solidària
d’aliments, l’articulació d’un dispositiu
d’atenció a urgències i emergències socials
(24 hores al dia i 365 dies l’any), la incorporació d’una oferta de casals d’hivern
amb servei de menjador per garantir una
alimentació suficient de tos els nens i nenes en períodes de vacances o la posada en
marxa de serveis d’acompanyament socioeducatiu per a infants i adolescents.
L’acollida d’aquests canvis per part de la
ciutadania ha estat molt positiva. En una
enquesta realitzada per l’Ajuntament, la
majoria de les notes atorgades als diferents
serveis socials se situen entre el 8 i el 10 n
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- Escoles bressol, escoles,
instituts, centre de formació de
persones adultes i AMPA
- Àrees bàsiques de salut (ABS)
- Eixida Camps Blancs i Centre
Obert Don Bosco-Salesians SJ
- Fundació Marianao
- Fundació Iniciatives Solidaries
- Càrites
- Ajut al Quart Món
- Esglésies evangèliques Llibertat
i Rey de Reyes
- Creu Roja
- Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH)
- Alianza contra la Pobreza
Energética (APE)
- Centres de dia per a la gent gran
- Residències per a la gent gran i
persones amb discapacitats
- Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
- Equip d’Assessorament i
Orientació Psicopedagògica (EAP)
- Federació Els Garrofers
- Fundació APADO
- Fundació La Semilla de Trigo
- Solidaritat Santboiana
- Obra Social La Caixa
- Eduvic
- Espai Lúdic
- DID. Dinamització i
Documentació per a la Igualtat
d’Oportunitats.
- Associació El Farah
- Parc Sanitari Sant Joan de Déu
- Benito Menni CASM
- Centre de Salut Mental Infantil
i Juvenil
- Mossos d’Esquadra
- Associació de Familiars
d’Alzheimer del Baix Llobregat
- Clubs de futbol Cooperativa,
Santboià, Marianao-Poblet,
Vinyets-Molí Vell
- Club Gimnàstic Sant Boi
- Club Beisbol Sant Boi
- Club Voleibol Sant Boi
- Unió Esportiva Santboiana
- Club Bàsquet Sant Boi

Noves oportunitats, nous reptes
Nuevas oportunidades, nuevos retos

D

iuen que el pitjor de la crisi ha passat, però moltes famílies continuen passant-ho malament en la seva
realitat diària. Les polítiques governamentals i les actuacions de les grans empreses no han estat a l’altura d’una
situació que ja dura 10 anys i que ha obligat els ajuntaments com el nostre a comprometre’s com mai amb polítiques de proximitat per no deixar ningú a la cuneta.
L’esforç ha estat i continua sent molt gran: els
col·lectius més vulnerables no han de pagar els efectes
de la crisi i de les retallades. A Sant Boi ho hem tingut
clar des del primer moment i el pressupost de l’any que
acabem de començar torna a posar de manifest la sensibilitat social del govern municipal.
Dit això, cal mirar cap endavant. Qualsevol aposta de
futur passa per oferir noves oportunitats als sectors de
població amb més dificultats. Hem de treballar per millorar les capacitats de tothom i reforçar els nivells educatius i culturals. Hem de generar desenvolupament i
riquesa econòmica essent innovadors i aprofitant actius
de Sant Boi com l’entorn natural, la salut mental, la logística, el sector sociosanitari o l’eficiència energètica.
Necessitem també un territori competitiu que ens ajudi a progressar, i per això no deixarem d’exigir la represa
de les obres de la C-245, absolutament vitals per a Sant
Boi, i un sistema de transport públic ferroviari que ens
connecti adequadament amb Barcelona.
Aquests són alguns dels grans reptes que tenim per
davant per a aquest 2017. No em vull oblidar d’un altre
dels nostres compromisos: continuarem treballant sense descans per renovar el nostre espai públic i millorar la
neteja dels nostres carrers i places.

D

icen que lo peor de la crisis ha pasado, pero muchas
familias continúan pasándolo mal. Las políticas gubernamentales y las actuaciones de las grandes empresas
no han estado a la altura de una situación que ya dura
10 años y que ha obligado a los ayuntamientos como
el nuestro a comprometerse como nunca con políticas
de proximidad para no dejar a nadie en la cuneta.
El esfuerzo ha sido y continúa siendo muy grande: los
colectivos más vulnerables no han de pagar los efectos
de la crisis y de los recortes. En Sant Boi lo hemos tenido
claro desde el primer momento y el presupuesto del año
que acabamos de iniciar vuelve a poner de manifiesto la
sensiibilidad social del gobierno municipal.
Dicho esto, hay que mirar adelante. Cualquier apuesta
de futuro pasa por ofrecer nuevas oportunidades a los
sectores de población con más dificultades. Hemos de
mejorar las capacidades y reforzar los niveles educativos
y culturales. Hemos de generar desarrollo y riqueza económica siendo innovadores y aprovechando activos de
Sant Boi como el entorno natural, la salud mental, la logística, el sector sociosanitario o la eficiencia energética.
Necesitamos un territorio competitivo que nos ayude
a progresar, y por eso no dejaremos de exigir la reanudación de las obras de la C-245, absolutamente vitales
para Sant Boi, y un sistema de transporte público ferroviario que nos conecte adecuadamente con Barcelona.
Estos son algunos de los retos que tenemos por delante para este 2017. No quiero olvidarme de otro de
nuestros compromisos: seguiremos trabajando sin
descanso para renovar nuestro espacio público y mejorar la limpieza de nuestras calles y plazas.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N El pressupost de 2017
expressa un cop més
la sensibilitat social del
govern de la ciutat
N El presupuesto de 2017
expresa una vez más la
sensibilidad social del
gobierno de la ciudad

Aliments
Solidaris se
trasladará a
un nuevo local
Proyecto para
combatir
la pobreza
energética
de las familias
El Ayuntamiento ha puesto
en marcha un nuevo proyecto
dirigido a las personas y familias
de Sant Boi que están en situación
de vulnerabilidad o pobreza
energética. Un equipo de tres
personas formadas para esta
finalidad se encarga de visitarles
en sus domicilios y proponerles
medidas inmediatas para
mejorar la eficiencia energética
de sus instalaciones y hábitos
de consumo. En caso necesario,
se realizan pequeños arreglos y
otras actuaciones de mejora. El
objetivo clave de este proyecto es
capacitar a las personas atendidas
para gestionar de forma más
eficiente su consumo de energía y
reducir el importe de sus facturas.
Los agentes que realizan las
visitas han sido contratados por
el Ayuntamiento por un período
de seis meses gracias a un plan de
ocupación financiado por el Área
Metropolitana de Barcelona. Son
personas que tenían dificultades
para acceder al mercado de
trabajo que de este modo pueden
recibir formación y adquirir
experiencia laboral en un sector
profesional que presenta claras
expectativas de crecimiento a
corto y medio plazo.

La tienda del proyecto Aliments
Solidaris se trasladará la primera
quincena de marzo a un nuevo local
más grande y mejor acondicionado.
Las entidades del Banc d’Aliments
(Càrites, Ajut al 4t Món y las iglesias
evangélicas Llibertat y Rey de Reyes)
gestionan en Sant Boi este servicio
municipal, que atiende a las personas
de la ciudad con dificultades para hacer frente a sus necesidades básicas
de alimentación. A lo largo del año
2016 se repartieron 400.000 kg de
alimentos a más de 1.700 familias,
gracias a la colaboración de un centenar de personas voluntarias.
El nuevo local dobla la superficie
del actual (de 200 a más de 400 m2)
y contará con más espacio para almacenamiento y productos frescos. El
traslado permitirá mejorar la logística
del servicio y la distribución y coloca-

El nuevo modelo de distribución ha dignificado la atención a las familias
ción de los alimentos. Las empresas
Leroy Merlin, Naeko, Lotrans y Motor
Llançà patrocinarán diversos elementos relacionados con el transporte, la
exposición y el almacenamiento de
productos en el nuevo local.

Dignificar la atención

Aliments Solidaris funciona desde
septiembre de 2013 como un nuevo
modelo de distribución solidaria de
alimentos en Sant Boi. La puesta en
marcha de este proyecto innovador

permitió reunir los esfuerzos de las
entidades que ya realizaban esta tarea, unificar los criterios de acceso y
funcionamiento del servicio y dignificar la atención ofrecida a las personas beneficiarias, eliminando colas y
apostando por sustituir el concepto
de ‘caridad’ por el de ‘servicio público’.
Aliments Solidaris ha atendido
desde entonces, con resultados muy
satisfactorios, las necesidades básicas de alimentación de una media de
más de 5.000 personas al año.

De la ayuda social a la inserción laboral
41 personas que estaban recibiendo
una Renta Mínima de Inserción (RMI)
han sido contratadas por el Ayuntamiento para hacer trabajos de limpieza, jardinería y mejora del espacio
público, gracias a un plan de empleo
financiado por el Servei d’Ocupació de
Catalunya. La Generalitat concede la
Renta Mínima de Inserción a personas
que no disponen de medios económicos para atender sus necesidades
básicas. Las personas beneficiarias de
este plan de empleo pasan así de ser
receptoras de una prestación social a
ocupar temporalmente un puesto de
trabajo que mejora sus opciones de
reinserción laboral.
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Presupuesto
Municipal 2017
Principales aumentos en
atención social (en euros)
Servicio de asistencia
domiciliaria

+400.000

Ayudas económicas
a familias

+120.000

Alquiler social

+132.000

IBI social (nueva partida)

100.000

Refuerzo presupuestario de la
atención social en 2017
que ofrece así apoyo a las necesidades de las personas mayores y las
personas dependientes de la ciudad
y contrarresta los ‘recortes’ aplicados
por otras administraciones.

Las cuentas del Ayuntamiento vuelven a reforzar para este año 2017 el
compromiso del gobierno municipal
con las políticas sociales. Las diferentes partidas presupuestadas para
estas políticas suman un total de 6,5
millones de euros, lo que representa
un incremento del 9,4% respecto al
año 2016.
El aumento más significativo se
produce en los servicios de atención
domiciliaria, cuyo importe global aumenta en 400.000 euros y asciende
de este modo a casi 3 millones de
euros. Es, sin lugar a dudas, el capítulo en el que se concentra el grueso
de la intervención del Ayuntamiento,

Vivienda social

También aumentan en 120.000 euros
las ayudas económicas destinadas a
la cobertura de necesidades básicas,
gastos de alquiler y de suministros
energéticos de las familias en situación de vulnerabilidad. Como novedad, se presupuestan 290.000 euros
para ayudas e incentivos relacionados con el alquiler social y 100.000
euros para el ‘IBI social’.

Compensación
de los recibos
del IBI para
familias
vulnerables
El ‘IBI social’ será muy pronto una
realidad en Sant Boi. El Presupuesto
Municipal 2017 incluye una partida
de 100.000 euros para financiar esta
ayuda, que reducirá los gastos vinculados a la vivienda habitual de las
familias económicamente más vulnerables de la ciudad.
Para aliviar la situación de estas familias, el Ayuntamiento prevé
compensar el importe de los recibos
del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) en cantidades variables
según los ingresos económicos de
la unidad familiar. Cuanto más bajos
sean los ingresos que se acrediten,
mayor será la compensación (que
equivaldrá al 50% o al 75% del importe, según los casos).

Participación de Sant Boi
en el Congrés Català de
Pobresa Energètica

La ciudad tuvo una participación
destacada en el I Congrés Català
de Pobresa Energètica, celebrado
el pasado mes de noviembre
en Sabadell. En una mesa
redonda sobre ‘Experiencias
metropolitanas’, el Ayuntamiento
de Sant Boi presentó una
ponencia sobre las actuaciones
municipales que se realizan
en materia de vulnerabilidad
y pobreza energética (ayudas,
informes, auditorías, campañas
de sensibilización...). Durante
el congreso se aprobó una
declaración institucional que
alertaba de la situación de
urgencia existente en relación
a la pobreza energética y
reclamaba una respuesta sólida y
adecuada de las administraciones
y la corresponsabilidad de las
empresas suministradoras.

Cursos para proporcionar
recursos personales y
profesionales a personas con
riesgo de exclusión social
El Presupuesto Municipal destina una partida de 100.000 euros al ‘IBI social’

Bases reguladoras

vienda sea inferior a 125.000 euros,
que ningún miembro de su unidad
familiar sea titular de otra vivienda
y tener ubicada la residencia en Sant
Boi por lo menos desde el 1 de enero
del año 2016.
El Ayuntamiento trabaja con diferentes fórmulas para evitar la exclusión residencial. Este es el objetivo
central de sus políticas de vivienda.
santboi.cat

Las bases que regularán esta ayuda
social para la vivienda se aprobarán
durante las próximas semanas, según
las previsiones municipales, con el fin
de que hacia finales de marzo o principios de abril puedan presentarse las
solicitudes.
Las personas beneficiarias del ‘IBI
social’ tendrán que cumplir requisitos
como que el valor catastral de su vi-
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El Ayuntamiento continúa
ofreciendo cursos de formación
dirigidos a personas atendidas
por los Servicios Sociales
Municipales con el fin de
fortalecer sus recursos personales
y mejorar sus posibilidades de
acceder al mercado laboral.
La oferta para este semestre
incluye cursos de Manipulación
de alimentos, Ahorro energético,
Atención al público y ‘Coaching’ y
desarrollo vital.

C-245: frente
común por
el reinicio de
las obras
El frente común abierto por los municipios
afectados ha logrado el compromiso del
Ministerio de Fomento de desbloquear la
paralización de las obras de la C-245, interrumpidas hace 18 meses. Tras una reunión a la que se sumaron la Generalitat
de Catalunya y la Diputación de Barcelona,
el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, ha mostrado su disposición a reiniciar las obras.
La Dirección General de Carreteras ya ha
comunicado al Ayuntamiento de Sant Boi
que en febrero se convocará a una reunión
a todas las partes implicadas para establecer un calendario de realización de las
obras y fórmulas que minimicen su afectación en el territorio.
Durante una reunión celebrada en Sant
Boi el 1 de diciembre, se acordó la unidad
de acción institucional para lograr que el
Estado retome las obras de conexión de la
autopista C-32 con el cinturón del Litoral
(variante de la C-245) y se comprometa a

Representantes
de la Generalitat,
la Diputació de
Barcelona y los
ayuntamientos a la
salida de la reunión
del 1 de diciembre.

minimizar sus afectaciones. La alcaldesa de
Sant Boi, Lluïsa Moret, reunió en la ciudad
al conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat, Josep Rull, al diputado de
Infraestructures Urbanes i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona, Jordi

Fàbrega, junto con las alcaldesas de Santa Coloma de
Cervelló, Anna Martínez, Sant Vicenç dels
Horts, Maite Aymerich, y el alcalde de Torrelles, Ferran Puig.

Situación insostenible

Lluïsa Moret lamentó el silencio del Ministerio de Fomento, tras meses sin dar ninguna respuesta a las distintas reclamaciones
planteadas desde los municipios, y dijo que
“hablamos de una infraestructura de país

con gran repercusión en la movilidad global del área metropolitana de Barcelona”.
Sant Boi sufre tanto el retraso en la entrada
en servicio de esta variante como las molestias por la paralización de sus obras. En
palabras de la alcaldesa, “la situación que
vivimos es insostenible e intolerable y causa un gran malestar en nuestra ciudadanía”.
El Ayuntamiento ha trabajado en los últimos meses para unir su voz a la del resto de
los municipios afectados y para defender
conjuntamente la solución de las respectivas afectaciones. El encuentro celebrado
a instancias del Ayuntamiento de Sant Boi
sirvió para sumar a este frente común el
apoyo explícito de la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Barcelona n

El proyecto del carril bus, más cerca
El Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat adjudicó en diciembre por
531.000 euros, de acuerdo con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la redacción del proyecto de integración urbana y
mejora de la movilidad de la C-245.
Esta actuación, que mejorará la integración urbana de esta vía, consiste en la
construcción de un carril bus y un carril bici
en el trazado de la C-245 que unirá cinco
municipios: Cornellà, Sant Boi, Viladecans,
Gavà y Castelldefels, donde viven, en total,
más de 350.000 personas. La obra prevé
una inversión estimada en 20 millones de
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euros, que financian a partes iguales la Generalitat de Generalitat y la administración
local, liderada por el Área Metropolitana de
Barcelona (AMB). El plazo de redacción del
proyecto es de 9 meses por lo que la previsión es que las obras se puedan licitar a lo
largo del año.

Tráfico intenso

Este tramo de la C-245 soporta unos 35.000
viajeros en autobús cada día y, en algún
punto, se llegan a registrar más de 600 circulaciones de autobuses diarias, con más
de 40 en hora punta.

Próximo inicio de las obras de remodelación de
Lluís Pascual Roca y la plaza Generalitat
Entre los meses de marzo y abril está previsto que comiencen las obras de reurbanización de la calle Lluís Pascual Roca y de
las aceras de la plaza Generalitat. Estos dos
espacios públicos forman parte del gran eje
cívico y comercial de la ciudad que el Ayuntamiento quiere convertir en un gran paseo
urbano que conectará y vertebrará todos
los barrios de la ciudad.

Aceras más amplias

La actuación prevista en la calle Lluís Pascual Roca comportará sobre todo la ampliación de las aceras (en algunos casos,
hasta una anchura de 4 metros). También
se mejorarán la iluminación, el arbolado,
el mobiliario urbano y la accesibilidad de
la calle, mediante la supresión de barreras arquitectónicas. La actuación afectará
al tramo situado entre las calles Jaume I y
Víctor Balaguer.
Por su parte, las obras de la plaza Generalitat reforzarán las acciones iniciadas
para dinamizar y recuperar el uso social de
este espacio, además de dar valor y visibilidad al comercio local de proximidad como
elemento esencial para la vida del barrio.
Del mismo modo, la calle Lluís Pascual
Roca, identificada como una de las de mayor actividad comercial, vitalidad y movili-

Las actuaciones
urbanísticas
en torno al eje
cívico y comercial
configurarán un
gran paseo urbano
entre todos los
barrios.

dad de toda la ciudad, requiere de esta actuación para garantizar la seguridad de los
peatones y el buen comercio urbano.

Calidad del espacio público

Las dos actuaciones forman parte del conjunto de intervenciones que han de consolidar, a lo largo de varias etapas, la calidad
del espacio público de Sant Boi. En el mismo modelo de ciudad, que apuesta por dinamizar el centro histórico, se inscriben la

recién finalizada remodelación del Mercat
de la Muntanyeta y la futura urbanización
de la plaza situada en el exterior de ese
mercado y en su entorno.
Durante el período de duración de las
obras, el Ayuntamiento informará a la ciudadanía de las diferentes fases de trabajo
y de las afectaciones que se produzcan en
el tráfico. También se establecerán canales
de comunicación para informar a vecinos y
vecinas de la zona.

Sant Boi se incorpora al consejo rector de la Red Innpulso
Sant Boi ha entrado a formar parte del nuevo consejo rector de la Red Innpulso. Esta
red de municipios reúne localidades reconocidas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad -con el distintivo
“Ciudad de la Ciencia y la Innovación”- por
el esfuerzo y el compromiso en I + D + I (investigación, desarrollo e innovación).
El 17 de enero tuvo una reunión del pleno
de la Red Innpulso. Durante el acto, celebrado en Madrid, se escogió y constituyó el
nuevo consejo rector. Los nuevos miembros
elegidos mediante una votación han sido
Sant Boi, Terrassa y Alcoy, junto con Ermua

que ya formaba parte. También continuarán
Barakaldo, Móstoles, Santander y Los Santos de Maimona.
Esta red es una plataforma estratégica
para potenciar la innovación en las ciudades y un foro de contacto permanente de
recursos e información con otros municipios. Sant Boi forma parte de la Red Innpulso desde su creación en 2010.
El Gobierno otorga y renueva periódicamente este sello que premia el esfuerzo y
el compromiso en materia de I+D+i. En la
actualidad son miembros 62 municipios.
redinnpulso.es
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Prioritats 2017: necessitats socials
i millora de la neteja i l’espai públic
NL’Ajuntament reduirà el deute municipal en 3,8 milions d’euros més
Els comptes aprovats per l’Ajuntament intensifiquen un any més l’esforç del govern
municipal per donar cobertura a les necessitats socials bàsiques de les famílies més
vulnerables de Sant Boi. S’incrementen en
400.000 euros les partides destinades al
servei d’atenció domiciliària (que sumen
en total prop de 3 milions d’euros) i també
augmenten en 120.000 euros els ajuts econòmics a famílies per fer front a despeses
d’alimentació, lloguer i subministrament de
l’habitatge, entre altres (1 milió d’euros en
total). El pressupost preveu 390.000 euros
per a ajudes i incentius relacionats amb el
lloguer social i per a la posada en marxa
de l’IBI social. El creixement global de les
partides d’habitatge social respecte a l’any
anterior és del 75%.

Millora de l’espai públic

L’altra gran prioritat del Pressupost Municipal 2017 és donar continuïtat a l’esforç per
millorar la neteja i l’espai públic que l’Ajuntament ha iniciat enguany amb la renovació del model de recollida de residus.
La quantitat pressupostada específicament per a la neteja viària ascendeix globalment a un import de 3 milions d’euros.
L’Ajuntament incrementa en 250.000 euros
les partides previstes al seu pressupost ordinari per a actuacions de neteja, manteniment de zones verdes i supervisió de la
qualitat de l’espai públic.
El pressupost d’inversions inclou 1,4
milions d’euros per a altres actuacions de
millora de l’espai públic, inclòs un pla de
renovació de voreres. Dintre d’aquesta
quantitat, es reserven 500.000 euros per a
actuacions als barris mitjançant pressupostos participatius (vegeu pàgina 13).

Aposta per l’educació i l’ocupació

Altres reptes del govern municipal que hi
queden reflectits són la promoció de l’edu-
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500.000 € per a millores
Totes les persones majors de 16 anys
residents a Sant Boi, així com entitats,
empreses i comerços vinculats a la ciutat, podran proposar i votar actuacions
de millora de l’espai públic a través
d’un procés de Pressupost Participatiu.
La quantitat destinada a aquestes millores serà de 500.000 euros.
El procés començarà a principis de
març i comptarà amb un portal web,
una app per a mòbils i tauletes i espais
presencials per facilitar una àmplia
participació.
La iniciativa de Pressupost
Participatiu s’emmarca en l’estratègia
“particiPASSIÓ” que es va iniciar l’any
passat per definir un nou model de
participació obert a tothom, més fàcil,
més útil i amb impacte.

cació, la cultura i la millora de les capacitats
i les oportunitats de la població, el suport a
la competitivitat econòmica del territori i a
la creació d’ocupació o la millora de l’eficiència energètica per lluitar contra el canvi
climàtic i generar estalvi per destinar-lo a
minimitzar la pobresa energètica.
L’aposta per l’educació i la millora de les
capacitats de la població es reforça amb
inversions i millores en escoles bressol
(388.000 euros) i amb projectes i iniciatives
com el projecte de reforç escolar Tu pots!
(210.000 euros) i els programes Ningú sense l’ESO (amb una dotació de 25.000 euros)
i Obrim l’escola (30.000).
El suport a la competitivitat econòmica
del territori es reflectirà en diferents partides. Amb subvencions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament reformarà
el carrer de Lluís Pascual Roca per consolidar el seu paper en l’eix cívic i comercial de
Sant Boi i arranjarà les voreres de la plaça
Generalitat per contribuir a reactivar la vida
social i econòmica del barri de Marianao.

El pressupost d’inversions preveu destinar 550.000 euros a seguir equipant l’enllumenat públic amb làmpades de tecnologia LED per aconseguir una major eficiència
energètica i la reducció del cost de la factura energètica. L’Ajuntament gastarà l’any
vinent 500.000 euros menys en subministraments (-15%) gràcies a les actuacions
per guanyar eficiència realitzades durant
l’últim any, especialment en electricitat a
l’enllumenat públic i als equipaments.

Reducció del deute

L’Ajuntament de Sant Boi continua apostant per tenir uns comptes sanejats i per la
reducció progressiva del deute municipal.
L’any 2017 no es demanarà cap crèdit i, segons les previsions, el deute viu disminuirà
en 3,8 milions d’euros. En set anys, l’Ajuntament haurà reduït el seu endeutament a
gairebé una tercera part del que tenia l’any
2010 (vegeu el quadre de la dreta) i fins a
una sisena part del que autoritza la normativa vigent n
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Prioridad: ayudar a las familias

Un pressupost que ens representa

El Ayuntamiento no tiene los recursos necesarios para
poder abordar los problemas sociales de nuestra ciudad, ni el apoyo de la Generalitat ni del Gobierno Central. Nuestra prioridad es ayudar a las familias que están sufriendo la crisis con mayor gravedad. Seguimos
incrementando ayudas a familias para pagar agua, luz y gas y para becas
comedor. Igualmente, para la Ley de Dependencia y para pagar alquileres.
También se hará un esfuerzo para mejorar la calidad del espacio público n

Des del grup municipal d’ICV-EUiA-MES defensem
aquest pressupost perquè és coherent amb les apostes
polítiques definides al Pla de Govern 2016-2019. Aquestes defineixen Sant Boi com una ciutat igualitària que
apodera i acompanya les persones en el seus processos
vitals; amable perquè té cura de l’entorn des d’un punt de vista eficient i
sostenible i emprenedora perquè vol contribuir en la construcció d’un nou
model econòmic i productiu que posa el bé comú en el centre n

Fallan

Cap proposta recollida

Nuestro 14,24% de paro nos genera aún más impagos
de: agua, luz, gas e IBI. El presupuesto 2017 pretende
ayudar sin corregir los abusos de las suministradoras y
sin los recortes de gastos superfluos. Todo ello y más
se hace compensando la rebaja catastral del 8% de Madrid con el aumento del IBI santboyano. Quedan solo
4 millones de inversión libre/al año salvo pleitos, retrasos de pagos y las
“sorpresas” de las empresas Coressa y Claus. Empezamos mal n

Des d’ERC vam votar contra el Pressupost de 2017. El
principal motiu és que no hi vam veure recollides pràcticament cap de les propostes que, a partir de les nostres
al·legacions, es van incorporar al Pla de Govern. Que hi
hagi línies d’actuació sense pressupost només pot indicar que no es prioritzaran. A banda, una dependència
massa gran de l’IBI i una política de subvencions nominals, sense convocatòria pública -que considerem excessiva i revisable- són altres motius n

El pressupost és una entelèquia

Despilfarro

Poc es pot dir de com serà finalment el pressupost municipal de Sant Boi per al 2017, l’equip de govern modifica partides gairebé cada ple, motiu pel qual parlar del
pressupost és una entelèquia.
No ens agrada l’extrema dependència de l’IBI, perquè el
converteix en una autèntica mostra d’afany recaptatori. Trobem molt positiva la introducció d’una part de pressupost participatiu, resta veure com es
materialitzarà, motiu pel qual la nostra alegria és també prudència n

Seguimos con el despilfarro en el gasto, las subvenciones, los sueldazos de quienes nos gobiernan, los gastos
en fiestas y campañas publicitarias y con unas empresas
municipales que son una ruina. Todo ello pagado con
los abusivos impuestos que nos cobran cada año. De un
presupuesto total de 88,45 millones de euros, a sueldos se destinan 41,57
millones. Las dos principales partidas de inversión son: 950.000 € para mejorar los espacios públicos y 820.000 € para rehabilitar edificios públicos n

ICV-EUiA-MES. Alba Martínez

PSC. Juan Antonio Tamayo

Vot Pressupost Municipal: a favor

Vot Pressupost Municipal: a favor

ERC. Miquel Salip

C’s. Olga Amalia Puertas

Vot Pressupost Municipal: en contra

Vot Pressupost Municipal: en contra

PP. Marina Lozano

GdSB-CUP-PA. Jorge Romero

Vot Pressupost Municipal: en contra

Vot Pressupost Municipal: abstenció

Pressupost
municipal

Pressupostos transparents ja!
PDECAT. Jordi Garcia

No estem satisfets amb la gestió econòmica. Dos exemples de la mala gestió d’aquest ajuntament són: la pujada de l’IBI, en aquest cas creiem que incrementar aquesta taxa no era necessari ja que a Sant Boi el seu cost ja
era prou elevat, i l’altre mesura que no ens ha agradat
ha estat l’aportació elevada en la compra innecessària de contenidors i camions de recollida de brossa. Seguim reclamant uns pressupostos transparents
i més participatius, calen uns pressupostos oberts a la ciutadania n

L’opinió dels grups municipals

Vot Pressupost Municipal: abstenció
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Els delictes
descendeixen
cinc anys
seguits
El nombre de fets delictius registrats a Sant
Boi es va reduir en un 11,3% l’any passat.
Les xifres confirmen cinc anys de tendència
a la baixa a la ciutat.
El cos de Mossos d’Esquadra i la Policia
Local de Sant Boi van donar a conèixer les
dades en la darrera sessió de la Junta de
Seguretat Local celebrada a l’Ajuntament
de Sant Boi sota la presidència de l’alcaldessa, Lluïsa Moret.

5 anys a la baixa

El nombre de fets delictius ha passat de
3.973 a 3.535 en un any a la ciutat. Després
de cinc anys seguits de disminució dels fets
delictius, el descens acumulat se situa per
sobre del 25% .

Sant Boi aposta
per una gestió
forestal sostenible

La Junta Local de
Seguretat es va
reunir el passat
18 de gener a
l’Ajuntament.

La reducció del nombre de delictes s’observa tant en els delictes contra el patrimoni (-12%) com en els delictes contra les
persones (-14,6%) . Els primers són els més
freqüents, però els segons són els que més
sensació d’inseguretat generen.
Entre aquests últims, cal destacar la reducció del nombre de robatoris amb força
(-21.8%) i els robatoris amb violència i intimidació (-15,8%) , així com els robatoris en
empreses i botigues. Per contra, s’observa
un augment de la incidència de les estrabades (+22%) n

L’Ajuntament està duent a terme una
gestió forestal sostenible. Durant els
passats mesos d’octubre i novembre
es van fer actuacions a un total de
12 hectàrees de l’espai natural de
titularitat pública a la zona de Sant
Ramon. El propòsit és aconseguir una
zona forestal més
segura i millorar la
qualitat del bosc.
Amb el suport de
la Generalitat,
l’Ajuntament està
afavorint el creixement
d’alzines i roures en
detriment d’altres
espècies com els pins i
els brucs (que cremen
amb molta facilitat).
L’Ajuntament ha
mantingut dues
trobades amb la
ciutadania per
tal d’explicar les
tasques que s’havien de fer i per donar
compte dels resultats. Les tasques
desenvolupades han consistit en la
selecció de tanys, aclarida de millora,
estassada i desbrossament.

Més oferta al
Mercat de Pagès

L’Ajuntament contracta el 100% de l’energia renovable. A partir d’aquest 2017, el consum
elèctric serà 100% renovable amb certificat de garantia en origen. Juntament amb les mesures d’eficiència
ja executades, l’Ajuntament reduirà en 500.000 euros la despesa en subministrament (una baixada del 15%
respecte del 2016). L’estalvi es destinarà a combatre la pobresa energètica i atendre necessitats socials.
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El Mercat de Pagès amplia la seva
oferta. Enguany el mercat de productes
de proximitat de la Rambla Rafael
Casanova incorpora dues noves
parades de productes agrícoles. La
clientela d’aquest mercat a l’aire lliure
trobarà també una nova activitat
complementària dedicada a la venda
de productes làctics (formatges,
iogurts i altres). Així, la nova oferta es
concreta amb un total de 10 parades (8
de productes agrícoles i 2 de productes
artesans). El Mercat de Pagès obre els
divendres de 15 a 21 h.

L’Escola Parellada, solidària
amb les persones refugiades
L’Escola Parellada ha destinat els
diners recaptats al seu mercat
solidari de Nadal a les persones
refugiades. El mercat va tenir lloc
els dies 19 i 20 de desembre i els
diners recollits van ser destinats
a l’ONG Colectivo VIO que treballa
amb les persones refugiades del
camp grec de Filippiada, lliurant
aliment fresc i material per a una
vida més digna.

L’Institut Camps Blancs
participa a l’Hora del Codi

Alumnes de l’Institut Camps
Blancs s’han sumat als milions
d’estudiants que, arreu del món,
van participar a l’Hora del Codi.
Aquest esdeveniment global
d’aprenentatge, el més gran
de la història, va tenir lloc la
setmana del 5 al 9 de
desembre.
L’INS Camps Blancs
va contribuir al fet
que la informàtica
esdevingui part
de l’aprenentatge
fonamental, ajudant
a donar a milions d’estudiants
d’arreu del món l’oportunitat
d’aprendre aquesta disciplina.

Premi a l’Escola Gaudí

L’Escola Gaudí ha rebut un premi
de la Fundació Víctor Grífols
i Lucas. El Jurat va resoldre
atorgar el tercer premi d’aquest
certamen (dotat amb 1.000 €)
a l’Escola Gaudí pel projecte
“Terra i humans, units de les
mans”. La Fundació convoca
aquests premis amb l’objectiu
de proporcionar reconeixement i
suport a projectes educatius que
fomentin la sensibilitat i la reflexió
al voltant de les implicacions
ètiques de la ciència, de la recerca
científica i de les aplicacions
tecnològiques.

L’Ajuntament
beca 54
projectes
de joves de
Sant Boi
L’Ajuntament ha concedit 54 beques
a projectes joves de Sant Boi, per un
import global de 40.000 euros. L’objectiu d’aquestes ajudes econòmiques
és facilitar el procés d’emancipació i
les trajectòries vitals dels joves i garantir la igualtat d’oportunitats entre
la població juvenil. L’acte oficial de
lliurament va tenir lloc el dia 10 de
gener, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. De les 54 beques concedides,
la majoria es destinaran a finançar
activitats formatives (30 beques) i a
facilitar els desplaçaments relacionats amb la feina o els estudis (16 beques). També s’han donat ajudes per
millorar la conciliació de la vida familiar i laboral (6 beques) i per a projectes de joves amb discapacitat (2 persones). L’edat mitjana de les persones
beneficiàries de les beques (28 nois i

Acte de lliurament de les beques a projectes joves de Sant Boi.

26 noies) és de 23 anys, mentre que
l’import mitjà de les ajudes ascendeix
a 736 euros.
La convocatòria s’adreçava a persones d’entre 16 i 35 anys empadronades a Sant Boi durant almenys sis
mesos que no superessin uns ingressos mensuals màxims. Els projectes s’han escollit per concurrència

competitiva, d’acord amb els criteris
fixats per a cada apartat.Com a novetat, en aquesta edició s’ha inclòs
també la possibilitat de becar persones que ja haguessin rebut ajudes en
anteriors convocatòries (per exemple, per donar continuïtat en un nou
curs als estudis de formació professional i universitària).

Presentació pública del projecte
de reforma urbana de Molí Nou
L’Associació de Veïns de Cooperativa
Molí Nou ha fet públic el seu Projecte
de Reforma Urbana CIVA Molí Nou. Es
tracta d’un projecte ambiciós, plantejat a llarg termini, que proposa modificacions urbanístiques per millorar la
cohesió urbana del districte: una nova
façana de barri, nous equipaments,
millorar la mobilitat, un gran passeig vertebrador, noves zones verdes
i parcs i recuperar l’ARE de Can Soler,
entre altres mesures i recomanacions.
El Projecte de Reforma Urbana es
va presentar en un acte obert a tot-
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hom, celebrat el mes de juny, al qual
van assistir van assistir prop d’un centenar de persones.

Trobada amb l’alcaldessa

Els representants veïnals ja el van
presentar, el passat 27 de juliol, a
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, al tinent
d’alcalde de Territori i Desenvolupament Econòmic, José Ángel Carcelén,
i al regidor de districte, Javier López.
També el van voler presentar als diferents portaveus dels grups municipals el 30 de novembre de 2016.

Al febrer,
Carnaboi torna
a la ciutat
El Rei Carnestoltes ja és novament a
les portes de la ciutat disposat a omplir Sant Boi de festa i disbauxa. Una
vegada més, l’alegria i les disfresses
seran les protagonistes.
El temps de Carnaval aplega sempre activitats per a persones de totes
les edats. A Sant Boi, el centre de la
festa serà el dia 25 a la tarda amb el
Carnaboi. La imatge de la rua torna
a inspirar-se en la peça La Miranda,
realitzada pels nens i les nenes de 6 a
9 anys del taller de pintura del CCCA
(Can Castells Centre d’Art). S’espera
que la cercavila, encapçalada per una
carrossa capitanejada per la “pirata”
Miranda i el rei Carnestoltes, estigui
composta per una trentena de comparses, colles de percussió i xarangues per animar el recorregut.
Carnaboi sortirà de la plaça de Catalunya, a les 5 de la tarda, passarà
per la plaça de Catalunya, els carrers
de Francesc Macià, Lluís Pascual Roca

L’Holocaust,
mai més

i Riera Basté, la plaça dels Salesians
i els carrers Eusebi Güell i Joaquim
Auger i acabarà a la plaça de Teresa
Valls i Diví, on finalitzarà la festa amb
la crema del Rei Carnestoltes. A banda de la rua Carnaboi, s’esperen activitats carnavalesques als barris de la
ciutat durant el cap de setmana.

Inscripció a Carnaboi 2017

Les colles i comparses que vulguin
participar a la rua han de fer la inscripció a través del formulari que trobaran a la pàgina web municipal. El
termini finalitza el 20 de febrer.
santboi.cat/carnaboi
culturasantboi.cat

Can Barraquer acull fins al 18
de març l’exposició Fugint de
l’Holocaust, Catalunya i els
refugiats jueus de la Segona
Guerra Mundial, una oportunitat
de recuperar la memòria
d’aquell moment històric i fer
un homenatge a les persones
refugiades i a aquelles que les
van ajudar a fugir de l’horror.
La mostra forma part de les
iniciatives que l’Ajuntament
realitza en el marc del Programa
Municipal de Memòria Històrica,
com l’adhesió a la Xarxa Mai Més
(municipis, entitats i escoles) i un
conveni amb Amical Mauthausen
acordats en el Ple de gener.

Arts escèniques amb molts
espectacles familiars
La nova Temporada d’Arts Escèniques
i Música ha començat amb força. La
principal novetat d’aquesta edició és
la consolidació d’una programació
adreçada al públic familiar (12 dels
18 espectacles programats són per a
aquests segment d’espectadors) als
diversos casals que conviurà amb la
resta pensada per al públic adult. Al
gener van obrir foc Els tres porquets
es caguen de por, L’electe (amb Ramon Madaula i Roger Coma) i Marieta, Marieta (per a nadons, una de les
novetats d’enguany).
De l’oferta familiar destaca Pintamúsica (5 de març), una altra sessió
per a nadons, i Òpera for kids (a la
foto, un detall del cartell), que tan-

carà aquest apartat el diumenge 21
de maig vinent.
A la programació, l’adaptació de La
fortuna de Sílvia (12 de febrer), clàssic de Josep Maria de Segarra interpretat per Laura Conejero, és la peça
de producció pròpia entre Teatres en
Xarxa i el Teatre Nacional de Catalunya. L’obra està nominada als Premis Max de las Artes Escènicas.
En música, dos espectacles de factura local. De Catalunya a l’Havana (3
de juny), de l’orquestra de cambra A
4 Cordes, i la versió de la Coral Renaixença de l’òpera barroca Dido i
Aeneas, d’Henry Pourcell (2 de juliol).
santboi.cat/artsesceniques
culturasantboi.cat
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Acte de record
a Damià Grima
El passat dia 17 de desembre, a
Cal Ninyo, companys i amics de
Damià Grima van participar en
un emotiu homenatge en record
del tècnic de so de Ràdio Sant
Boi. L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va
lliurar una placa a la seva vídua, la
locutora Mònica Santacreu. L’acte
es va desenvolupar en el decurs
de la segona edició del concert
solidari Cap Joguina sense Nen.

JUan A. Tamayo,
tinent d’alcalde

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

N Prioridades del 2017

E

l Ayuntamiento ha aprobado el pasado diciembre el presupuesto municipal para 2017, reflejo de la normalidad y estabilidad de la gestión
municipal. Ni la Generalitat ni el Gobierno Central tienen aprobados sus
presupuestos. Así no sabemos que
servicios y que derechos priorizarán
o recortarán este año.
Sant Boi tiene un presupuesto insuficiente pero una sólida estabilidad política que le permite seguir
impulsando las políticas sociales que
sigue necesitando nuestra sociedad.
Estamos afrontando este período de
crisis, precariedad y falta de empleo
con la manifiesta dejación de responsabilidades por parte de la Generalitat y del Gobierno del Estado.
La propuesta del Ayuntamiento
para el 2017 sigue siendo dar respuesta a las necesidades de las familias. Se
han incrementado los recursos destinados a las ayudas a las familias: para
pagar suministros básicos (agua, luz,
gas), para pagar becas de comedor y,
de manera importante, la aportación
a las personas acogidas a la Ley de Dependencia. También se han destinado
más recursos para el alquiler social y a
la mediación (competencia de la Generalitat). Se han destinado más recursos para mejorar el espacio público y
la limpieza y para consolidar el nuevo
sistema de recogida de residuos.
Los problemas sociales se podrían
abordar con más capacidad si otras
administraciones demostrasen el mismo compromiso.

Olga A. Puertas,
regidora

Ció Lerma,
regidora

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N C-245, una odissea
a Sant Boi

N ¿El Vesubio
en Vilaboi?

L

E

’agost de l‘any 2009 es van iniciar les obres de la variant C-245 que
uneix Sant Boi amb Cornellà. A hores
d’ara, les obres no només no s’han
acabat, sinó que a més es troben aturades, cosa que suposa un greu perjudici per als veïns i veïnes que han
de sortir i entrar cada dia de la nostra
ciutat, ja sigui per anar a estudiar o a
treballar.
Lluny de sentir-nos orgullosos de
tenir la nostra particular Sagrada Família, els ciutadans i ciutadanes de
Sant Boi estem cansats d’haver de
suportar una situació que dificulta
enormement la sortida i l’accés a la
nostra ciutat i que ens fa perdre un
temps meravellós que estaríem encantats de dedicar a allò que més
ens agrada; sense oblidar l’afectació
negativa que aquestes obres tenen
sobre els conreus de la zona.
A l’octubre de 2016 vam adreçar
una carta al secretari d’Estat d’Infraestructures per demanar la finalització de les obres, però no vam
obtenir resposta. Ara, hem sol·licitat
una reunió urgent amb el ministre
de Foment per exigir el desbloqueig
d’aquesta situació.
Sant Boi es mereix unes infraestructures dignes que permetin poder millorar la mobilitat a tot el municipi i es mereix un transport públic
de qualitat que ajudi a fluïdificar el
nostre trànsit i a donar un pas més
cap a una ciutat sostenible.

l volcán de Nápoles, lo es de un
tipo muy peligroso, retiene gases y,
de tiempo en tiempo, explosiona y
lo peor son sus emanaciones tóxicas. En el último pleno 2016, la liberada de UGT hizo una dura protesta
de las condiciones de las empleadas
de guarderías municipalizadas hace
meses de CORESSA. Sería prolijo detallar los agravios de sueldos y horarios o incluso lo antisindical. Ya los
que avisamos de que el desmontaje
de CORESSA hecho de forma chapucera, precipitada y secreta, acabaría
con problemas nos sentimos muy
defraudados porque se actuó sigilosamente pero sin precaución.
CORESSA nació para corregir a la
privada PULIM y no la ha logrado. Ha
ido sumando problemas y ocurrencias sin resolver ninguno de manera eficaz y austera. Ahora en éste y
otros plenos, cuando los mandatarios son interpelados por la izquierda, se les presume de ser uno de los
primeros ayuntamientos de España
en “municipalización” de servicios,
como argumento. Se les olvida al
maestro Deng y a su alumno el ex
líder González: “No importa que el
gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”. Este es
el tema: eficacia. No montar gasolineras en Lliça o prometer cuarteles y
ciudades del cine. Aplicarse señores
ediles a lo real, barato y eficaz. Sino
explosiones vesubianas.
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Miquel Salip,
regidor

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

N L’ultim que (a)pagui
el llum

A

quest mes és notícia l’increment
dels preus de la llum a casa nostra.
Un augment que se suma al robatori a què les companyies ens tenen
sotmesos des de fa molts anys, producte d’una política energètica de
l’Estat nefasta per a la ciutadania
i beneficiosa per a les companyies
elèctriques.
Mentrestant, a Sant Boi, fa setmanes que patim les mancances
d’un servei que no està a l’altura de
les nostres necessitats. Successives
apagades de l’enllumenat públic als
carrers del Centre Històric durant el
desembre i el gener, també alguna
de ben recent a Ciutat Cooperativa i
Molí Nou i, potser la més sonada, la
que va afectar el Mercat de Sant Jordi i part de la zona comercial de plaça
Catalunya el 23 de desembre, que segur va provocar una gran baixada de
les vendes nadalenques.
I tot, mentre seguim patint les servituds d’unes companyies que no
ens compensen per cap de les infraestructures que tenim: una central
elèctrica que fractura la ciutat (juntament amb la caserna), una línia
d’alta tensió que fa anys que s’hauria
d’haver soterrat a la ronda Sant Ramon o l’aparició de noves torres a la
zona forestal que vam veure durant
l’any passat. Fins quan hem d’aguantar? Pensa el govern exigir compensacions? Pensa plantar-se pel trasllat
de la central i el soterrament de les
línies? O seguirà amagant el cap sota
l’ala davant dels poderosos?

viure

Sant Boi

Jorge Romero,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Zones blaves
i comerç a Sant Boi

E

n la meva modesta opinió una cosa
són les zones blaves i una altra el
problema del comerç; la relació
d’ambdues coses tan sols té sentit
en aquells indrets on hi ha un flux de
vehicles que busca lloc per aparcar
per tal d’accedir a una determinada
zona o eix comercial. Aamb tot el respecte pel Pla 2020, això a hores d’ara
no passa a Sant Boi o passa molt poc.
El comerç de barri local no es manté pas pel flux dels consumidors que
arriben en cotxe d’altres parts de la
vila ni molt menys d’en fora; es manté pels clients de proximitat i pels que
hi arriben de no gaire lluny; per tant,
relacionar a la nostra ciutat zones blaves i comerç no té gaire sentit es pot
donar un altre argument, com la prioritat del vianant enfront del cotxe.
No té sentit basar una acció urbanística que potser es pot basar en
altres justificacions -o no- en el tema
de la defensa del comerç d’interior
de la ciutat. No en té perquè el que
és segur que no el fomenta és obrir
espais que eren d’ús industrial al costat de carreteres per a l’ús comercial. O és que algú pensa que una gran
superfície situada en un antic espai
industrial a la vora d’una carretera
farà de “locomotora” envers, per
exemple, una botiga del carrer Gaudí? Si algú pensa això millor que es
dediqui a una altra cosa que a la gestió urbanística de la “res pública” i
encara menys a la part comercial.

Jordi Garcia,
regidor

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

ppsantboi.com

N Esteu presents,
mamà i Toni

N IBI de ricos

E

n Sant Boi pagamos un IBI de ricos y,
mientras, el Gobierno Central ha aplicado una rebaja del 18% en los valores catastrales de todas las viviendas
de la ciudad, el equipo de gobierno
sube el tipo de gravamen un 22% para
evitar tener que perder recaudación.
Una recaudación que durante los últimos años ha aumentado un 56%.
Los abusivos impuestos que pagamos no se corresponden con la realidad social, económica, de prestación
de servicios y de baja renta de los
santboyanos. Solo hay que darse una
vuelta por la ciudad y comprobarlo.
Y del presupuesto que les voy a
contar: despilfarro, subvenciones,
sueldazos de quienes nos gobiernan,
fiestas, campañas publicitarias, empresas municipales que son una ruina y todo pagado de nuestro bolsillo.
Para esto sí hay dinero pero para
atender a nuestros mayores y discapacitados, becas de comedor o de
estudio, actividades extraescolares
o incentivar la actividad económica
y reducir el paro en la ciudad, de eso
pasamos. Y sino, la culpa del PP.
De un presupuesto total de 88,45
millones de euros, a sueldos se destinan 41,57 millones. Las dos principales partidas de inversión son:
950.000 € para mejorar los espacios
públicos y 820.000 € para rehabilitar
edificios públicos. Un año más se demuestra el carácter confiscatorio y
recaudatorio de quienes nos gobiernan desde hace más de 30 años y su
falta de sensibilidad y justicia social.

A

comiadar-te d’una persona estimada
sempre és una situació complicada,
no hi ha excepció. Tot just fa cinc mesos vaig enterrar la meva mare, no hi
ha paraules que puguin donar consol
al que ha passat, tan sols el temps i la
força de les persones que t’envolten
fan minvar el dolor i el transformen
en records que queden congelats
per sempre dins nostre. No hem
estat educats per dir adéu i quan ho
hem de fer tot el pes de la realitat
més cruel i dura es vesteix amb les
millors gales.
Fa uns dies vam perdre l’estimat
Antoni Jordà, un santboià de cap a
peus, una persona molt estimada i
respectada pels seus, un home que
ha dedicat la vida al partit i a la seva
tan estimada Catalunya, una persona
de conviccions clares i amb esperit
inconformista. El Toni és un exemple
a seguir per a tots nosaltres i el seu
llegat perdurarà sempre. No moriràs
mai, Toni: la petjada que has deixat és
massa fonda per caure en l’oblit. Estimat Toni, gràcies per tot el que m’has
ensenyat, has estat el meu mentor i
gran amic. M’agradaria dedicar-te
aquella cançó de Lluís Llach titulada
Que tinguem sort i que començava
dient: Si em dius adeu, vull que el dia
sigui net i clar....
Des del PDECAT i, molt especialment des de la meva persona, tota la
força i el meu suport a la família de
l’Antoni Jordà.
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Formació ocupacional

L’Ajuntament ha obert la preinscripció
de formació ocupacional 2016-17. La
formació s’adreça, prioritàriament,
a persones aturades, inscrites a
l’Oficina de Treball de la Generalitat
(OTG) com a demandants d’ocupació
(també persones en actiu, sempre que
estiguin inscrites a l’OTG). Els cursos
es desenvoluparan fins a octubre
de 2017. Les persones interessades
poden fer la preinscripció al proper
curs que es farà durant febrer de 2017:
Gestió de trucades de teleassistència.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

Tallers del Club de Feina

El Club de Feina del Servei
d’Intermediació i Orientació Laboral
de l’Ajuntament ofereix aquests
tallers: Prepara’t per afrontar els
processos de selecció (3 de febrer),
Xarxes socials: practica FACEBOOK i
Xarxes socials: practica TWITTER (10
de febrer) i Xarxes socials: practica
LINKEDIN (17 de febrer).
Les sessions són gratuïtes i les places
són limitades.
Informació i inscripcions:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / santboi.cat

Joves per l’ocupació

Es tracta d’un programa innovador de
formació i experiència en empreses
dirigit a persones joves d’entre 16 i
25 anys, en situació d’atur i amb un
nivell formatiu baix (màxim el títol de
l’ESO). En aquesta edició s’ofereixen
cinc cursos: Iniciació a la cuina,
Operari/a de magatzem, Zelador/a
sanitari/a, Auxiliar de comerç i atenció
al públic, Operari/a d’instal·lació
i manteniment de fibra òptica. El
termini per demanar plaça finalitza
el 28 de febrer de 2017. Els cursos
s’iniciaran durant el mes de març de
2017 (amb una durada aproximada de
300 hores).
Informació:
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14)
/ 93 635 12 46 / 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. 936529830).

Preinscripció escolar. Al llarg de febrer, les persones que tinguin infants nascuts l’any 2014
rebran al seu domicili material informatiu relacionat amb el procés de preinscripció. Les famílies amb
nens i nenes que han de passar a fer 1r d’ESO el curs vinent rebran informació al mateix centre on
estan fent 6è de primària. El calendari i el procediment d’admissió i matrícula queden pendents de la
resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Més informació: als webs dels centres,
de l’Ajuntament (santboi.cat/curs17-18) i de la Generalitat (gencat.cat).
14 a 19 hores) només les persones que hagin
demanat prèviament cita per telèfon (93 635
12 12) o per Internet (santboi.cat/citaprevia).
Des del gener, els animals de companyia poden
entrar a la zona de recepció dels casals de
barri i a l’OMAP (amb cita prèvia).

Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 936529830).

Igualtat

Formació a famílies

El programa de formació de famílies de l’Escola
Municipal de Mares i Pares que cada any
organitza l’Ajuntament oferirà una xerrada els
dies 13 i 20 de febrer a l’Escola Massallera de
17.30 a 19 h. La xerrada titulada “Educar sense
cridar” anirà a càrrec d’Alba Castellví, sociòloga
i educadora.
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, tel. 93 6351212 i a l’OMAP
(pl. Ajuntament,1).

OMAP: cita prèvia

L’Oficina d’Atenció a les Persones (OMAP) de
l’Ajuntament de Sant Boi atén a les tardes (de
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Continuen els tallers i cursos que programa
el Centre de Recursos i Documentació de les
Dones. Aquest mes: Meditacions per a persones
ocupades (Can Massallera: dies 1, 8 i 15, de
18.30 a 20 h), Claus per mantenir els propòsits
d’any nou (Can Jordana: dies 2 i 21, de 17 a
18.30 h) i Càpsula TIC: Instagram (Can Jordana:
dia 23, de 17 a 18.30 h). El 14 de febrer s’obrirà
el termini d’inscripcions per als cursos i tallers
del mes de març.
Informació i inscripcions: igualtatsantboi.cat
Tel. 93 6351200 ext.156

Cibergran

L’aula d’informàtica Cibergran ofereix cursos
bàsics d’informàtica per a persones no
iniciades. La durada aproximada de cada curs
és de 12 sessions, distribuïdes de dilluns a
dijous de 9.30 a 11.30 h. Durant els mateixos
dies, l’aula és oberta en accés lliure d’11.30

Tauler Febrer’17
formatius i pràctiques en empreses.
Més informació: Servei d’Informació Juvenil
El Punt de Can Massallera (c/Mallorca, 30),
eskalasantboi@gmail.com, elpunt@santboi.
cat, tel. 93 6529843

Programa Puc Més

Xerrada de P3 i jornades de portes obertes: El 23 de

febrer es farà una sessió informativa adreçada a famílies amb fills o filles que hagin de començar P3 el curs vinent. L’acte es farà a Can Massallera, a les 18 h. D’altra banda, els centres escolars de Sant Boi faran jornades de portes obertes durant els mesos de febrer i març.
Més informació: santboi.cat/curs17-18
a 12.30 h per tal que les persones puguin
informar-se, connectar-se, fer consultes o
aprendre mitjançant diferents aplicacions
autoformatives. A més, s’ofereix un servei de
consultes tècniques i assessorament sobre
noves tecnologies i un servei de documentació.
Informació i inscripcions:
Aula Cibergran. Can Massallera, c/ Mallorca,
30. Tel. 93 6548950
programagentgran@santboi.cat
Més informació: santboi.cat/gentgran

Carnet Gent Gran

Les persones interessades
a sol·licitar el carnet de la
Gent Gran poden demanar-lo
omplint el formulari disponible
al web municipal o bé
presencialment (OMAP i Xarxa
de Casals).
Més informació: santboi.cat/carnetgentgran

Ocupació juvenil: Eskala

Les persones joves, entre 18 i 30 anys, que
estiguin a l’atur poden optar al programa
Eskala de coaching per trobar feina.
Entrenament en habilitats i competències
tècniques amb sessions grupals, tallers

Puc Més és un programa d’acompanyament
integral per joves d’entre 16 a 25 anys que
estan aturats, amb un baix nivell acadèmic i
una certa vulnerabilitat, que volen millorar
les seves oportunitats acadèmiques i
laborals. Mitjançant tutories individuals i
metodologia grupal es realitza un itinerari
de desenvolupament personal i s’acompanya
la persona en
els aspectes
necessaris per
tal d’ajudar-la
a descobrir les
seves aptituds
i competències
personals,
socials i laborals
amb l’objectiu d’augmentar el seu capital humà
i la seva reinserció acadèmica i / o laboral.
Més informació: Servei d’Informació Juvenil
El Punt de Can Massallera (c/Mallorca, 30),
elpunt@santboi.cat, tel. 93 6529843

Xarxa de
Casals:
formació

L’Ajuntament ha
creat un recurs
en línia amb l’objectiu de facilitar la recerca de
les 232 propostes formatives (cursos i tallers)
que s’ofereixen en els equipaments de la Xarxa
de Casals.
Més informació: santboi.cat/xarxacasals

OMIC: clàusules sòl

Les persones que
vulguin informació
sobre les anomenades
clàusules sòl, o les que
estiguin interessades a
iniciar el procediment
de reclamació per la
via extrajudicial, es poden adreçar a l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
de l’Ajuntament.
Sol·licitud de cita prèvia: tel. 93 6351212
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Homenatge a dones

El 8 de març, Dia Internacional de les
Dones, l’Ajuntament retrà homenatge a
les dones de totes les edats que visquin
i/o treballin a Sant Boi i que es dediquin
o s’hagin dedicat professionalment
a les tecnologies de la informació i la
comunicació, ja siguin:
enginyeres informàtiques,
administradores de
sistemes informàtics en
xarxa, programadores,
comunicadores digitals,
dissenyadores de
pàgines web, gestora de
comunitats, màrqueting
en línia, màrqueting viral,
xarxes socials (youtuber,
instagramer...), desenvolupament
de videojocs, disseny d’apps (...). Les
santboianes que respongueu a aquestes
característiques podeu posar-vos en
contacte amb l’Ajuntament per telèfon
93 6351226 o per correu electrònic:
protocol@santboi.cat.

Calendari de comerç

Els diumenges i dies festius de
l’any 2017 en què tots els establiments
comercials podran estar oberts
al públic (a partir de febrer) són els
següents:
1 de novembre
3, 6, 7, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre

Festius 2017

6 de gener (Reis)
14 d’abril (Divendres Sant)
17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa de Treball)
5 de juny (Festa local a Sant Boi, dilluns
de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
7 de desembre (Festa Local a Sant Boi)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Agenda
infantil
Oci familiar
Dissabte 4 de febrer

12 h I Taller. Empremtes en moviment. Expressió corporal. Per a nens i nenes de 6 a 12
anys. Gratuït, amb inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
12 h I Espectacle de circ. L’Home Roda.
En el marc dels Espectacles Familiars de
la Temporada d’Arts Escèniques. Preu:
4 €, entrada normal. Venda anticipada,
a ticketea.com, i el mateix dia, a
taquilla. Lloc: La Gralla. Organització:
Ajuntament

Dijous 9 de febrer

18 h I Taller. Dansa africana per a pares i mares i taller infantil sobre Àfrica. Preu: 10 €
per família. Lloc: Casal de Casablanca. Organització: Les Muses

Dissabte 11 de febrer

12 h I Taller. El rastre de les joguines. Expressió corporal per a nens i nenes d’1 a 5
anys. Gratuït, amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 18 de febrer

17 h I Club de lectura infantil. Creus en el fantasmes? de Rosa M. Colom. Misteris, casos
sense explicació i històries estranyes. Per a nens i nenes de 9 a 12 anys. Gratuït. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Diumenge 19 de febrer

12 h I Titelles. Draps. Draps és un ésser
petit i poruc, apassionat de la botànica.
Un bon dia, una flor extraordinària creix
al seu jardí... Per a nens i nenes majors
de 3 anys. Preu: 4 €. Venda anticipada,
a ticketea.com i el mateix dia a taquilla.
Lloc: Can Massallera. Organització:
Ajuntament
12.15h I Cinema infantil en català: Del revés. El CINC és una iniciativa per promoure
l’oferta i el consum de cinema infantil en català. Preu: 4,5 €. Lloc: Cinemes Can
Castellet. Org.: Cinemes Can Castellet i Consorci per a la Normalització Lingüística

Dissabte 25 de febrer

De 9 a 15 h I Esport. Torneig de Futbol Escolar Carnestoltes Vinyets i Molí Vell. Lloc:
Camp Municipal La Parellada. Organització: Club Futbol Vinyets Molí Vell

Dimarts 28 de febrer

17.30 h I Esport. Arts marcials. Per a nens i nenes de 4 a 12 anys. Entrada lliure.
Organització: Duet Esports. Lloc: Complex Esportiu Pau Gasol

L’Hora del conte

18 h I Biblioteca M. Aurèlia Capmany (dia 3, Contes amb valors, i dia 17, especial en
anglès, Could you please repeat that?). Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (dia 10, Contes
calentons per escalfar el cor, i dia 24, Contes disfressats). Gratuït. Menors de 7 anys,
acompanyats

Estonetes familiars

De 18.30 a 19.30 h I 8 de febrer.: Decorem cupcakes i 8 de març: Cuinem pastis de
fruita. Infants d’1 a 3 anys. 22 de febrer: Fem piruletes de xocolata. Infants de 4 a 11
anys. Inscripcions, a partir del 3 de febrer. Màxim, 15 famílies per sessió. Lloc: L’Olivera.
Organització: Ajuntament

Jugateca ambiental

11.30 h I Dia 18: Experimentem amb l’aigua. Per veure el funcionament de l’evaporació
de l’aigua i el seu retorn al subsòl. Dia 25: Instal·lació de caixes niu. Lloc: parc de la
Muntanyeta. Organització: AMB, Fundació Marianao i Ajuntament.

De l’Hort a la Biblioteca

12 h I Dia 18: Taller. El calendari lunar. Les fases de la lluna, les dites i creences
populars i les de tasques de pagès. Dia 25: Taller. Un got d’aigua. La qualitat i el consum
de l’aigua. Inscripció, des de l’1 de febrer. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dimecres 1 de febrer

18.30 h I Presentació
del llibre Olga. Tertúlia
sobre la segona novel·la
de gènere negre
de l’autor santboià
Vicente Corachán. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització:
biblioteques de Sant Boi

Dijous 2 de febrer

18 h I Taula rodona. Fugint de l’Holocaust, Catalunya
i el refugiats jueus
de la Segona
Guerra Mundial.
Estan previstes una
taula rodona i una
visita comentada a
l’exposició del mateix
nom que es pot veure
a Can Barraquer fins
al 18 de març. Lloc:
Museu-Can Barraquer.
Organització: Ajuntament

Dissabte 4 de febrer

19 h I Concert de la Candelera. Amb les actuacions
de l’orquestra de cambra A4Cordes i el grup musical
santboià Coet. Preu: 7 €. Compra anticipada: ticketea.
com i Hotel d’Entitats (Riereta, 4) Lloc: Can Massallera.
Organització: Òmnium Cultural Sant Boi amb la
col·laboració de l’Ajuntament

Dimarts 7 de febrer

19.30 h I Club de Lectura. Amb Memòria d’uns
ulls pintats, del cantautor català Lluis Llach. Cal
inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany
Organització: Associació Equilibri i Biblioteca.

Divendres 10 de febrer
21 h I Concert. Atomic
Leopards. Classic rock’n
roll, rockabilly, blues i
swing. Preu: 5 €. Lloc:
Casal de Casablanca.
Organització: Les Muses
22 h I Concert. Ismael
Clark. Presentació d’El
gol de l’any, darrer
disc del santboià,
enregistrat en català.
Preu: 3 €. Lloc: Cal
Ninyo. Organització:
Ajuntament

Diumenge 12 de febrer

De 10 a 14 h I Esport.
3a Jornada Comarcal
d’Atletisme en Pista
Trobada atlètica en el
marc dels Jocs Esportius
Escolars. Lloc: Estadi
Municipal d’Atletisme
Constantí Miranda.
Organització: Club
Atletisme Sant Boi i
Consell Esportiu del Baix
Llobregat

19 h Teatre. La fortuna
de Sílvia, de Josep M. de
Sagarra. Una producció
de Teatres en Xarxa
i el Teatre Nacional
de Catalunya. Lloc:
Can Massallera. Preu:
14 €, entrada normal
anticipada. Compra
d’entrades, a ticketea.
com. Organització:
Ajuntament

Diumenge 5 de febrer

Dimecres 15 de febrer

11.30 h I Història. Visita guiada a la Torre de Benviure
amb Roc, un soldat “atrapat” en el temps.
Es tracta d’una activitat divertida, per a tota la família,
amb l’objectiu de
donar a conèixer
de manera
entretinguda i
didàctica la Torre de
Benviure i el seus
secrets.
Cal fer la inscripció
prèvia al telèfon 93
630 96 42. Activitat
gratuïta. Lloc:
Torre de Benviure.
Organització:
Ajuntament
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18 h Presentació del llibre Donde el horizonte besa
el azul marino, amb l’autor Antonio Villalba. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 19 de febrer

11.30 h I Visita teatralitzada a Can Barraquer.
Amb la “besnéta” de Rafael
Casanova. L’activitat
es repeteix cada tercer
diumenge de mes. Lloc:
Museu-Can Barraquer.
Gratuït. Org.: Ajuntament

Dimarts 21 de febrer

19 h I Xerrada. Amb Francesc de Diego, per conèixer la
seva trajectòria com a artista. Gratuït. Lloc: La Saleta
del Centre d’Art Can Castells. Organització: Ajuntament

Agenda
Agenda
Setembre’
Febrer’14
17
Dimecres 22 de febrer

19 h I Club de lectura fàcil. Amb En la solitud dels
camps de cotó, de Bernard-Marie Koltès. Gratuït.
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Organització:
biblioteques de Sant Boi
19.30 h I Música. Joan Vidal Sextet. Revisiting
Zarathustra, espectacle
de jazz en el marc
de la Temporada
d’Arts Escèniques i
Música. Lloc: Escola
de Música Blai Net.
Preu: 3 €. Organització:
Ajuntament

Dijous 23 de febrer

18.30 h I Tast de filosofia. Amb L’èsser i el temps
de Martin Heidegger. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Divendres 24 de febrer

17.30 h I Carnaval a
Cooperativa i Molí Nou.
Rua pels carrers del barri
i, a les 18.30 h, concurs
de disfresses. Llocs: pl.
Mariana Pineda (sortida
de la rua) i pl. Carles
Massó i Blanch (concurs
i festa). Organització: Comissió de festes, AMPA escola
Ciurana, Minicoope, Percucoope i casal
22 h I Jazz. Nando Picó
Quartet. Presentació
del disc Barcelona
Paradís, en el marc
de Sant Boi Jazz Club.
Preu: 8 €. Lloc: Cal
Ninyo. Organització:
Ajuntament

Dissabte 25 de febrer
11 h I Carnaval a
Camps Blancs. Rua de
carnaval comunitària.
Recorregut: c. Salvador
Seguí i Legalitat, av.
Aragó i pl. Ernest Lluch.
Organització: Comissió
de Festes Camps Blancs

Rua de Carnaboi 2017. 16 h I Concentració dels
participants al carrer
de Tres d’Abril. 17 h
I Sortida des de la
plaça de Catalunya.
19.30 h I Final de
festa i crema del Rei
Carnestoltes a la
plaça de Teresa Valls
i Diví. Recorregut:
plaça de Catalunya,
carrers de Francesc
Macià, Lluís Pascual
Roca i Riera Basté,
plaça dels Salesians,
carrers d’Eusebi Güell
i Joaquim Auger i
plaça de Teresa Valls
i Diví. Organització:
Carnaboi i Ajuntament

Dimecres 1 de març

18.30 h I Tertúlia literària. Amb La modista i altres
dones, amb Carme Via Sala, guanyadora del VII Premi
Delta de Narrativa per a Dones. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Diumenge 5 de març

12.30 h I Concert
solidari. Amb el
pianista siriopalestí
Aeham Ahmad.
Hi haurà taquilla
inversa. La recaptació
es destinarà a la
Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat.
Lloc: Escola Municipal de Música Blai Net. Organització:
Associació Catalana per la Pau

A l’escenari

Els dijous de febrer. Un
escenari i una funció
de 15 minuts per a
15 persones. Es fan 3
representacions de cada
funció: 20 h, 20.30 h i 21
h. Dia 2: On anem? Dia
9: Papá. Dia 16: Escac
& Mat. Dia 23: Birra
gratis. Lloc: Cal Ninyo. Preu: 3 €, amb consumició.
Organització: Espai Weller del bar de Cal Ninyo

Exposicions
Del 10 al 23 de febrer
Il·lustració. Dibuixos
d’Antoni Villalba
pertanyents al llibre de
poesia que presentarà el dia
15 de febrer. Lloc: Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques
de Sant Boi

Fins al 21 de febrer

Art. Abstraccions i
figuracions. Mostra de
l’artista local Francesc
de Diego. L’univers
creatiu de l’autor,
resultat de la seva
recerca personal. Lloc:
La Saleta del Centre
d’Art Can Castells
(CCCA). Organització: Ajuntament

Fins al 3 de març de 2017

A Sant Boi...
Les persones interessades a visitar el
patrimoni de la ciutat poden aprofitar
aquesta promoció per visitar els
llocs museístics de Can Barraquer,
les Termes Romanes i la Torre de
Benviure. Els cupons són al web del
Consorci, on es poden imprimir o bé
sol·licitar rebre’ls per correu postal.

Club de Lectura en Veu Alta

Els dijous. d’11 a 12 h I Amb el llibre El callejón de
los milagros, de Naguib Mahfuz. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer

Mercat de pagès

Els divendres. de 15 a 21 h I Amb productes artesans
i del Parc Agrari. Lloc: rambla de Rafael Casanova.
Organització: Ajuntament i Parc Agrari

Anem a pasturar

Dissabtes i
Diumenges.
De 9.30 a 12 h I Tota
la família pot gaudir
d’una experiència
única i divertida, tot
coneixent la feina
de pastor al corral
de la Muntanya de
Sant Ramon. Preus:
5€, adults i 3€, nens
i nenes fins a 12 anys
(menors de 3 anys
gratuït). Inscripció: Associació Ramadera Eco-Social La
Gaiata, lagaiata@gmail.com. Org.: Ajuntament

Aquesta agenda pot ser modificada
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat
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El Consorci de Turisme del Baix
Llobregat ha iniciat una nova
campanya de promoció dels punts
d’atracció turística de la comarca.
Amb aquest objectiu, l’entitat posa
a disposició de les famílies cupons
amb descomptes especials per
adquirir entrades a museus i altres
equipaments.

Art. Patrimoni Humà i Patrimoni Públic. Exposició
col·lectiva d’artistes de Sant Boi i de les peces que
aplega el fons d’art municipal. Lloc: Can Castells Centre
d’Art (CCCA). Organització: Ajuntament

Fins al 14 de març

Informació i promocions:
turismebaixllobregat.com/cupons
Organització: Consorci de Turisme del
Baix Llobregat

Art. Retrats de la paraula.
Imatges d’escriptors,
periodistes (Martí Gironell,
a la foto), il·lustradors…
persones que tenen com
a denominador comú el
llibre. A càrrec de Carles
Rodríguez Marín. Gratuïta.
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Fins al 18 de març

Història. Fugint
de l’Holocaust,
Catalunya i el refugiats
jueus de la Segona
Guerra Mundial.
Per sensibilitzar-nos
sobre la realitat i
les conseqüències
d’aquell moment
històric, rescatar la
memòria col·lectiva
i fer un homenatge
als refugiats i a les
persones que van
ajudar-los a fugir
d’aquell horror. Tot
coincidint amb el 70è
aniversari de la II Guerra Mundial i l’alliberament dels
camps nazis. Lloc: Museu-Can Barraquer. Organització:
Ajuntament

Un espectacle de Teatres en Xarxa, dos
de familiars i jazz, propostes del mes.
Vegeu Oci familiar i els dies 12 i 22.

“La factura
eléctrica puede
reducirse”
¿Cuál es vuestra misión?
Nos encargamos de visitar a las personas atendidas
por los Servicios Sociales para asesorarles sobre
las medidas de ahorro energético que pueden
aplicar en sus domicilios y asegurarnos de que
las personas en situación de vulnerabilidad
energética (por motivo de salud, edad y otros)
tengan un grado de confort adecuado.
¿En qué consiste vuestra actuación?
Hacemos dos visitas a cada hogar. En la primera
realizamos un repaso de la situación de la vivienda
y de los consumos facturados. En la segunda visita
procedemos a aplicar las medidas recomendadas
y a informar de los trámites necesarios para
rebajar el coste de las facturas.
¿Cómo se puede reducir el consumo energético?
Depende de cada caso pero, por lo general,
se suelen realizar tres tipos de actuaciones: la
sustitución de las bombillas incandescentes
por otras de tecnología LED, la instalación de
atomizadores de agua en los grifos y la colocación
de burletes en las ventanas (aislamiento térmico).
¿Quién asume el coste de las medidas de ahorro?
El Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales y
Medi Ambient, asume el coste de la aplicación de
estas medidas. El importe es de unos 40 a 50 euros
por vivienda. Aunque las familias se benefician de
medidas que no tienen un coste directo, como la
aplicación de las bonificaciones existentes.

AGENTES ENERGÉTICOS es un equipo de tres personas (una trabajadora social, Susana Gallego,

y dos agentes energéticos,Juanjo Rubia y Pablo Gallego) contratadas por el Ayuntamiento mediante
un plan de empleo para actuar contra la vulnerabilidad y la pobreza energética.
¿Se desconoce cómo rebajar las facturas?
Si, existe un gran desconocimiento sobre los
beneficios a los que las familias con necesidades
pueden acogerse. Por ejemplo, muchas personas
ignoran que pueden solicitar el bono social que se
aplica en la factura de la luz. Otro caso frecuente
es modificar a la baja la potencia contratada,
que a veces es excesiva. Ambas medidas pueden
representar un ahorro de 25 euros por familia. En
el caso de la factura del agua, falta información
sobre la posibilidad de solicitar una bonificación
por los tramos de consumo, un beneficio que va
vinculado al número de personas que componen
la familia que reside en el domicilio. Por ello,
facilitamos información para que estas personas
conozcan sus derechos y puedan realizar mejor
sus gestiones con las compañías de suministros.
¿Con qué situaciones os encontráis?
La crisis económica ha castigado a muchas
familias. Hay casos en los que han pasado de
trabajar la mayoría de miembros de la familia a
que lo haga uno sólo y en condiciones precarias.
El tema económico es el factor que más influye
en la pobreza energética. Las familias no pueden
hacer frente al pago de los suministros debido a la
falta de ingresos y a los precios abusivos. A pesar

N Muchas personas
desconocen los
beneficios a los que
pueden acogerse
N La pobreza energética
es causada por la falta
de recursos económicos
y el abuso de las tarifas
de los esfuerzos de las familias en ocasiones les
resulta imposible afrontar el pago de los recibos.
¿Cuántas visitas realizáis diariamente?
El promedio es de 4 a 5 visitas al día. Antes de hacer
una visita se les avisa por teléfono y se les explican
las actuaciones que se van a llevar a cabo. Siempre
nos encontramos con un buen recibimiento y con
la colaboración de las personas atendidas. Incluso
solicitan nuestra ayuda para asesorar a familiares
o conocidos en esta materia n

