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Campanya 'Aquí ens rebel·lem contra les violències masclistes'
I tu, també et rebel·les?
Vine a recollir el teu domàs i penja’l al balcó o a una finestra.
Publica la teva foto amb el domàs o amb el cartell a les xarxes socials amb el
hashtag #25NRebel i etiqueta'ns: @aixonoesamor_stboi
Recollida de domassos: fins al 24 de novembre a:

MANIFEST 25N 2020
Dia Internacional per a
l'eliminació de la violència
envers les dones

● Iniciatives populars com el
#NoEstàsSola, el #Metoo o el
#YoSiTeCreo anuncien que
el temps s'ha esgotat per als
agressors masclistes.

Can Jordana
Servei d’Informació Juvenil El Punt (Can Massallera)
Casals de barri
Mercats municipals
Amb la col·laboració del Taller de Poesia i Escriptura Creativa per a Gent Gran.
Vídeos disponibles a @aixonoesamor_stboi i a @igualtatstboi.

● El rebuig social contra les
violències masclistes és cada
cop més fort, però cal no
perdre de vista l’horitzó.
● Els darrers mesos han estat
absolutament durs per a les
dones i criatures que viuen
en situacions de violència
com, segurament, ho seran els
mesos que vindran, mentre
duri la pandèmia.

#FemEquipContralesViolencies
Campanya contra les violències masclistes als esports.
Busca’ns a les xarxes @aixonoesamor_stboi @igualtatstboi i
ajudan’ns a difondre el vídeo, sobretot clubs i entitats esportives.

● Qui volia exercir el control
sobre dones i nenes ho ha
tingut més fàcil que mai amb
les restriccions de moviments,
el teletreball i la reducció de la
interacció social.

Mou-te contra les violències masclistes
Del 25 de novembre al 7 de desembre
El Club d’Atletisme Sant Boi ens proposa fer quilòmetres per lluitar contra les violències masclistes mitjançant un recorregut urbà
amb 12 fites. Gratuït i accessible per a tothom.
Més informació i inscripcions:
www.moutecontralesviolenciesmasclistes.cat

● Però, quan la violència
s’adapta a les noves situacions,
també ho fan les formes de
resistir. Contràriament al que
crèiem, el lloc més segur per a
les dones i les nenes pot ser el
carrer, les places, els llocs on
fem vida.

Principals activitats del 25N a Sant Boi

● Des de les administracions
manifestem el ferm compromís
de seguir treballant per
posar fi a totes les violències
masclistes.

Dimarts 24 de novembre, 9.30 hores
Jornada tècnica ‘Violències masclistes i dones amb discapacitats’
Inscripció prèvia a: www.igualtatsantboi.cat
Dimecres 25 de novembre, 19 hores
Lectura del manifest del 25N
Més informació i difusió, a les xarxes socials

Aquestes activitats se celebraran 'on line'
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● Les violències masclistes
només es poden eliminar des
de l’arrel. Sigues tu també
còmplice en la construcció
d’aquest món millor.

L'Ajuntament
convida la
ciutadania a penjar
aquests domassos
als balcons i
les finestres de
Sant Boi.
Es reparteixen
gratuïtament
a diversos
equipaments
municipals

#25NRebel: omplim els balcons i les finestres
de missatges contra les violències masclistes
Sant Boi es rebel·la. Aquest any més que
mai, la ciutat diu no a les violències masclistes i vol esdevenir un gran aparador per
expressar amb una sola veu el seu rebuig
col·lectiu contra totes les seves formes i
manifestacions.
Amb motiu de la commemoració, el 25
de novembre, del Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència envers les Dones, l'Ajuntament ha iniciat una campanya
de ciutat que convida les veïnes i els veïns
a penjar als balcons i les finestres una peça
de tela (domàs) amb el missatge 'Aquí rebutgem les violències masclistes'.
Aquest mateix missatge llueix a la façana
de l'Ajuntament i de molts edificis públics,
com casals, instituts, escoles, llars d'infants
o mercats. També recorre els carrers de la
ciutat, en forma de publicitat, en alguns
autobusos de les línies SB1, L74 i L78.
Les persones que vulguin rebel·lar-se
contra les violències masclistes participant
en aquesta campanya poden aconseguir
els domassos gratuïtament a Can Jordana,
al Servei d'Informació Juvenil El Punt, als

casals de barri i als mercats municipals fins
al dia 24 de novembre.
La campanya està present a les xarxes
socials amb l'etiqueta #25NRebel. Tothom
està convidat a publicar-hi les seves fotos
amb el domàs penjat al balcó o a la finestra, o a descarregar-se el cartell i fer-se una
foto amb ell. La intenció és donar la màxima força i visibilitat a un missatge que, enguany, és més necessari que mai.

Violències en temps de pandèmia

I és que la pandèmia de la COVID-19 ha
agreujat durant 2020 la problemàtica de
les violències masclistes a la nostra societat i la situació de moltes dones i nenes
que en són les seves víctimes. Una mostra
evident és que a Catalunya, durant l'etapa
de confinament domiciliari les trucades per
violència masclista es van incrementar en
més d'un 60%.
L'acte central del programa de commemoració del 25N a Sant Boi estarà dedicat
precisament a aquest tema, mitjançant la
lectura 'on line' del manifest de la jornada.
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La campanya
#25NRebel
fa visible a
l'espai públic
el rebuig de
Sant Boi

contra les
violències
masclistes.
Enguany, el
confinament
ha agreujat la
situació de moltes
dones i nenes

Un dia abans, el 24 de novembre, tindrà
lloc una jornada tècnica adreçada a professionals que analitzarà com afecten les
violències masclistes a les dones amb discapacitat, sovint abocades a una doble victimització. Aquest serà també el tema del
butlletí Dones, editat cada any pel Consell
Municipal de les Dones de Sant Boi amb
motiu del 25N.
El programa del Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència envers les Dones inclou altres activitats (com xerrades,
taules rodones, converses virtuals, etc.) organitzades per l'Ajuntament, el Consell de
Dones del Baix Llobregat i diverses entitats
i formacions polítiques del municipi.
Tot plegat servirà un cop més per expressar el compromís històric i permanent de
la ciutat de Sant Boi en la tolerància zero
contra les violències masclistes. Rebel·lemnos. Omplim les xarxes socials i les finestres i els balcons de la ciutat de missatges
contra una xacra que, en ple segle XXI, ens
interpel·la a tots i a totes individualment i
col·lectivament.

A Sant Boi,
fem equip
contra les
violències
masclistes a
l'esport

Sant Boi comptarà
amb un nou recurs
especialitzat per
atendre dones
víctimes de
violència

Vídeo de
la campanya

Les violències masclistes també estan
presents de forma quotidiana en el
món de l'esport. El contacte físic sense consentiment, entrar als vestidors
sense permís, fer comentaris sexuals
sobre el cos o sobre la roba, enviar
missatges relacionats amb la vida íntima, pronunciar acudits o insults sexistes... són conductes d’assetjament
sexual que moltes dones pateixen
habitualment. Sovint passen desapercebudes, i no estan tipificades al Codi
Penal, però sens dubte són formes
que adopta la violència masclista.

Crida a les entitats esportives

Per fer més visibles aquestes conductes i denunciar-les públicament,
l'Ajuntament ha produït un vídeo i

a accions formatives de prevenció,
identificació i abordatge de les diferents formes de violència masclista
i assetjament sexual. La formació es
va dur a terme el mes de novembre
del 2019.
El pròxim objectiu serà que totes
les entitats i clubs esportius disposin d’un protocol intern per prevenir i
denunciar qualsevol manifestació de
violència masclista.
Ara, coincidint amb la commemoració del 25-N a la ciutat, a Sant Boi ja
fem equip contra les violències masclistes!
@aixonoesamor_stboi
@igualtatstboi

ha convidat tothom, especialment
els clubs i les entitats esportives de
Sant Boi, a compartir-lo a través de
les xarxes socials.
El vídeo mostra situacions com les
descrites, acompanyades amb missatges com: 'El respecte és la nostra
primera regla' o 'Volem esports lliures
de violència'.

Protocols contra l'assetjament

La producció del vídeo forma part
d'un projecte més ampli. En el marc
d'aquest projecte, l'any 2019 es va
introduir una clàusula a les subvencions a les entitats esportives que
incorporava el compromís d'assistir

#Mou-te contra les violències masclistes per
sumar 2.500 km de rebuig col·lectiu
IWOPI Challenge, vincular-hi l'app esportiva que faci servir cadascú i 'donar' a l'esdeveniment els km que es
facin. També es proposa fer-se fotos
a cada fita i publicar-les a les xarxes
socials (formaran part d'un mural).
Xperience Sant Boi col·labora
amb la iniciativa. Si s'aconsegueix
l'objectiu, donarà 500 € a una entitat
vinculada a la lluita contra les violències masclistes.

El Club d'Atletisme Sant Boi organitza, en col·laboració amb l'Ajuntament,
una acció col·lectiva que convida la
ciutadania a fer quilòmetres per lluitar contra la violència masclista.
L'objectiu és sumar, entre totes i
tots, 2.500 km de cursa, cercant les
12 fites que hi haurà als diferents barris de la ciutat.
L'acció es posarà en marxa el 25 de
novembre i durarà 25 dies. Per participar cal registrar-se a la plataforma

#MouteContraLesViolenciesMasclistes
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Un Servei d'Intervenció
Especialitzada en violència
masclista (SIE) entrarà en
funcionament abans d'acabar
l'any a Sant Boi. Específicament,
el SIE oferirà atenció integral
i recursos per a la recuperació
a dones que han patit o que
pateixen situacions de violència
masclista (i també a les seves filles
i fills). El servei també incidirà en
la prevenció, la sensibilització i la
implicació comunitària.
La Secretaria d'Igualtat,
Migracions i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya ha
escollit Sant Boi com a seu
d'aquest servei comarcal per la
seva trajectòria en les polítiques
de lluita contra la violència
masclista. L'obertura d'un SIE
ajudarà a completar l'oferta de
serveis existents a la ciutat, que
ha estat històricament pionera
amb accions com, per exemple, la
creació d'un circuit local d'atenció
a les víctimes de violència (1999)
o d'un servei d'atenció a infants
víctimes de violència (2018).
Els SIE són serveis públics
previstos a la llei catalana de
violència masclista, als quals
s'accedeix exclusivament per
derivació des d'altres serveis
especialitzats.

A Sant Boi, ens rebel·lem contra la violència masclista
En Sant Boi, nos rebelamos contra la violencia machista

"

I la culpa no era meva, ni d’on era, ni de la manera com vestia”, repeteix la tornada de l'himne feminista que va néixer a Xile el 2019 i que tot seguit
es va estendre a tot el món. Un any més tard, els
resultats de la Macroenquesta de Violència contra
la Dona (donada a conèixer el passat 10 de setembre) continuen sent inquietants: quatre de cada 10
dones catalanes han patit algun tipus de violència
d’alguna parella al llarg de la vida, i una de cada 10
dones catalanes ha patit algun tipus de violència en
els 12 mesos anteriors a la realització de l’enquesta.
La xacra continua. I és més gran que la que recullen unes xifres oficials que es limiten a registrar
dades relatives a la violència física, la sexual o la psicològica i deixen de banda d’altres, com la violència
econòmica, que minva la independència de la dona en
el context domèstic, o la social, que cosifica i omple
d’estereotips sexistes el nostre dia a dia. El nombre
de dones assassinades és només la punta de l’iceberg.
Un panorama exacerbat a més per la COVID-19,
que ha contribuït a invisibilitzar les situacions de
maltractament en l’àmbit domèstic i ha influït de
manera negativa sobre l’ocupabilitat de les dones.
Com passa en altres parcel·les de servei a la ciutadania, els ajuntaments han esdevingut la primera instància en l’atenció a les víctimes de violència
masclista. És el cas de Sant Boi, que compta amb un
ampli catàleg de serveis d’informació, suport i acollida a les dones. Aquests actius ens converteixen
en una ciutat referent en la lluita contra la violència masclista i en la missió d’incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal. La pròxima
obertura a Sant Boi d’un Servei d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) és, a banda
d’una bona notícia, un reconeixement a aquesta
trajectòria.
Les activitats programades durant aquest mes de
novembre al voltant del Dia per a l'Eliminació de la
Violència envers les Dones (25N) són, en aquest sentit, un altre exemple de com la nostra ciutat aborda
d’una manera decidida aquesta xacra social. A Sant
Boi ens rebel·lem contra la violència masclista.
T’hi rebel·les tu també?

"

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo
vestía”, repite el estribillo del himno feminista que
nació en Chile en 2019 y acto seguido se extendió
por el mundo. Un año más tarde, los resultados
de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer
(dada a conocer el 10 de septiembre) siguen siendo
inquietantes: cuatro de cada 10 mujeres catalanas
han padecido algún tipo de violencia de alguna
pareja a lo largo de la vida, y una de cada 10 han
padecido algún tipo de violencia en los 12 meses
anteriores a la realización de la encuesta.
La lacra continúa. Y es más grande que la que recogen unas cifras oficiales que se limitan a registrar
datos relativos a la violencia física, la sexual o la psicológica y dejan de lado otras, como la violencia económica, que mengua la independencia de la mujer en el
contexto doméstico, o la social, que cosifica y llena de
estereotipos sexistas nuestro día a día. El número de
mujeres asesinadas es solo la punta del iceberg.
Un panorama exacerbado, además, por la COVID-19, que ha contribuido a invisibilizar las situaciones de maltrato en el ámbito doméstico y ha influido
negativamente en la ocupabilidad de las mujeres.
Como pasa en otras parcelas de servicio a la ciudadanía, los ayuntamientos se han convertido en
la primera instancia en la atención a las víctimas
de violencia machista. Es el caso de Sant Boi, que
cuenta con un amplio catálogo de servicios de información, apoyo y acogida a las mujeres. Estos
activos nos convierten en una ciudad referente en
la lucha contra la violencia machista y en la misión
de incorporar la perspectiva de género de manera
transversal. La próxima apertura en Sant Boi de un
Servicio de Intervención Especializada en violencia
machista (SIE) es, además de una buena noticia, un
reconocimiento a esta trayectoria.
Las actividades programadas durante noviembre alrededor del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) son, en
este sentido, otro ejemplo de como nuestra ciudad
aborda de forma decicida esta lacra social. En Sant
Boi nos rebelamos contra la violencia machista.
¿Te rebelas tú también?
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NLa COVID-19 ha contribuït
a invisibilitzar les situacions
de maltractament en
l'àmbit domèstic
NLa COVID-19 ha
contribuido a invisibilizar
las situaciones de maltrato
en el ámbito doméstico

Sant Boi apoya a
los sectores más
afectados por las
restricciones de la
COVID-19
Las medidas y restricciones aplicadas por la
Generalitat desde finales de octubre para
hacer frente al avance de la segunda ola de
la COVID-19 han causado un fuerte impacto en algunos sectores de la economía de
todo el territorio. La restauración y los centros de estética, que se han visto obligados
a un cierre temporal de sus actividades habituales, son dos de los más afectados.
En el caso de Sant Boi, el Ayuntamiento
se puso desde el primer momento a disposición de estos sectores -como ha venido
haciendo con todos los agentes socioeconómicos de la ciudad desde el inicio de la
pandemia- para conocer de cerca el impacto real de la situación y ofrecer su apoyo y
acompañamiento. El objetivo era atender
en la medida de lo posible las necesidades
de las personas más afectadas y buscar fórmulas para mantener activa la economía
local, que también se ha visto afectada en
otras áreas de negocio, como escuelas de
idiomas, gimnasios o academias de danza.

En contacto permanente

El contacto permanente mantenido durante
las últimas semanas, con la alcaldesa, Lluïsa Moret al frente, ha permitido desarrollar
en común algunas vías de apoyo y colaboración. Así, por ejemplo, se ha impulsado una
campaña de promoción de los servicios de
entrega a domicilio y recogida en el establecimiento ofrecidos por un gran número
de bares y restaurantes de la ciudad.
También se ha facilitado información y
apoyo para solicitar ayudas ofrecidas por

otras administraciones, como las dirigidas
a personas que trabajan en régimen de autónomos en diferentes sectores, o las subvenciones específicamente dirigidas a la
restauración y a los centros de estética.

Apoyo a las reivindicaciones

En atención a las demandas y reivindicaciones de estos sectores, la alcaldesa de Sant
Boi, Lluïsa Moret, junto a otras alcaldesas
y alcaldes del Baix Llobregat, remitieron el
9 de noviembre una carta al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Le reclamaban la reapertura de los negocios de
hostelería y restauración -respetando las
medidas de prevención-, para hacer frente
a la difícil situación vivida por sus titulares
y por sus trabajadoras y trabajadores.
El Ayuntamiento también ha apoyado la
reivindicación de los centros de estética -que
ya han reabierto sus puertas- y peluquería
para conseguir una rebaja del IVA al 10%, por
haberse revelado como un sector esencial
para el cuidado e higiene de las personas.
Asimismo, a instancia de las gestorías locales se propició un encuentro virtual con
el subdelegado del Gobierno en Barcelona,
Carles Prieto, y el director provincial del
SEPE, Víctor Santabárbara, para resolver
dudas sobre la tramitación de los ERTO.
Además, el Ayuntamiento ha continuado
concediendo ayudas en el marco del Programa Futuro, que financia actuaciones de
mejora, digitalización y transición ecológica realizadas por comercios y pequeñas
empresas de la ciudad.
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Diversos
sectores
económicos
de la ciudad

viven momentos
de dificultad tras
haberse visto
abocados a un
nuevo parón
temporal de
sus actividades
habituales

Tarjetas monedero
para las personas
con más afectación
en sus ingresos
El Ayuntamiento lanzó a principios
de noviembre la convocatoria de una
ayuda extraordinaria de 300 euros.
Se dirigía a las personas de Sant Boi
más afectadas en sus ingresos por el
impacto de las medidas adoptadas
en Catalunya para frenar el avance
de la pandemia. Como en anteriores
ocasiones, este tipo de ayuda se
concretó en forma de una tarjeta
monedero. Las personas beneficiarias
han de utilizarla para adquirir
productos o servicios en los 260
establecimientos locales adheridos a
la campaña Reactivem Sant Boi. Así se
cumple con un doble objetivo: ayudar
a quienes lo necesitan para cubrir sus
necesidades básicas y dar apoyo al
comercio de proximidad.

Restauración, comercios y mercados de la ciudad adaptan
sus servicios a las necesidades de la pandemia

La campaña #TakeAwaySantBoi anuncia los establecimientos de
Sant Boi con servicio de recogida en el local y/o entrega a domicilio

Los mercados municipales recomiendan encargar previamente la
compra para evitar colas. Están abiertos tres tardes a la semana

La economía de Sant Boi no se resigna a
la situación generada por la COVID-19. Los
bares y restaurantes de la ciudad, los pequeños comercios y empresas de servicios
y las paradas de los mercados están haciendo un gran esfuerzo para, en la medida de
sus posibilidades, mantener sus negocios a
flote, adaptarse al nuevo contexto y continuar ofreciendo el mejor servicio a la clientela, siempre garantizando el cumplimiento
de las medidas preventivas y de seguridad.
En el sector de la restauración, por ejemplo, más de 30 establecimientos han decidido anunciar conjuntamente sus servicios 'para llevar' (take away) y de entrega
a domicilio (delivery) mediante la campaña
#TakeAwaySantBoi, anunciada con el eslogan 'Llévate a casa lo mejor de Sant Boi".

tividades) y adaptación a las condiciones de
seguridad exigidas por la pandemia. Hasta
la fecha, el Ayuntamiento ha recibido más
de 150 peticiones para ayudar a financiar
esas mejoras mediante el Programa Futuro,
que se ha revelado como un buen instrumento de apoyo para la reactivación de la
economía.

Inversiones para mejorar

Un número importante de pequeños comercios, microempresas y personas de la
ciudad que trabajan como autónomas, han
hecho inversiones de mejora (digitalización
transición energética, diversificación de ac-

Comercios locales,
bares, restaurantes
y paradistas de
los mercados han
participado en
acciones formativas
para proteger
mejor a su personal
y a su clientela

Formación COVID-19

Además, muchos comercios locales, bares
y restaurantes y el 100% de paradistas de
los mercados han participado durante los
últimos meses en acciones formativas digitales, totalmente gratuitas, organizadas por
el Ayuntamiento para que conocieran mejor
las medidas de protección que debían adoptar en sus establecimientos y los hábitos de
trabajo más convenientes para proteger del
virus a trabajadores y clientela.
Los tres mercados municipales han superado una auditoría de higiene y buenas
prácticas COVID-19 realizada por los laboratorios PremiumLab. La mayoría de paradas ofrecen servicio de comanda previa.
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Un 80% de los
comercios santboianos
se digitalizan
El futuro está en la digitalización. Así
lo ha entendido buena parte de los
establecimientos comerciales y de
servicios de nuestra ciudad. Según una
encuesta -también digital- realizada
por el Ayuntamiento entre julio y
octubre, el 80% de los comercios
participantes han hecho inversiones
desde el inicio de la pandemia
en sistemas de digitalización e
incorporación de nuevas tecnologías.
El número de establecimientos con
servicio a domicilio se ha doblado,
pasando del 21 al 49%. También han
aumentado los que aceptan comanda
previa por teléfono (del 62 al 73%).
109 comercios participaron en el
sondeo. El 60% se han adherido a la
campaña Reactivem Sant Boi.

“Hem començat a fabricar
gels hidroalcohòlics, tot i

que som una empresa familiar
dedicada a envasar sucres,
cafès,
xocolates...
Innovar
sempre és
fruit d'una
cultura
d'empresa.
La innovació
està en la
mirada; la
tecnologia
que la fa possible ja vindrà
després." Jordi Tomàs, director
general de PROMERCA

“Per llançar al mercat
un projecte innovador és

La innovació, palanca de canvi per
generar oportunitats a la ciutat
Sant Boi aposta per la innovació per desenvolupar la seva estratègia de ciutat. En una
època de canvis com l'actual, accelerats de
manera sobtada per la pandèmia, pensar
diferent, amb una mentalitat innovadora,
és fonamental per trobar solucions en qualsevol àmbit de la vida. També al món de
l'economia i de les empreses. I a les ciutats
en el seu conjunt.
Aquesta reflexió va ser el punt de partida
del Fòrum empresarial de Sant Boi 2020,
que va tenir lloc el dia 17 de novembre en
una sessió celebrada per 'streaming'. L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va dir a la presentació
de l'acte que la innovació és "una palanca
de canvi per construir noves oportunitats".
Tres empreses de la ciutat hi van explicar
les experiències que els han permès renovar-se: Promaut (enginyeria especialitzada
en la robotització de processos industrials),
Promerca (dedicada a envasar cafè, sucres
i xocolates, amb una nova línia de negoci
dedicada al gel hidroalcohòlic) i Evarm (solucions de mobilitat sostenible per a vehicles amb combustibles alternatius).

Tres empreses
de Sant Boi
van explicar
al Fòrum
empresarial
com han
aplicat una
mirada
innovadora als
seus negocis

Vídeo del
Fòrum empresarial

El gerent del programa Innovació de
l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa
de la Generalitat (ACCIÓ), Joan Sansaloni,
va fer una ponència amb el títol 'Oceans
blaus d'innovació'. A la seva intervenció va
afirmar que "el segle XXI és el segle de la
innovació" i que en l'actualitat la cultura de
la innovació és "més necessària que mai".
En la seva opinió, s'ha de vincular la innovació amb altres conceptes, com 'societat 5.0', 'transició energètica', 'intel·ligència
artificial', 'smart cities', 'mobilitat elèctrica',
'digitalització' o 'big data'. "Per innovar", va
concloure, "no només cal tecnologia, sinó
també talent, lideratges i esforç".

Intercanviar coneixement

El Fòrum empresarial de Sant Boi és la trobada que l'Ajuntament organitza periòdicament per intercanviar experiències i coneixement amb el món empresarial. L'acte, que
ja ha estat vist per més de 400 persones
al canal municipal de Youtube, va comptar
amb la col·laboració de l'associació Sant
Boi Empresarial.
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necessària la cooperació entre
empreses,
que sempre
enriqueix.
Aquest
és el meu
consell com
a empresari:
cal treballar
en xarxa.
Ningú arriba
gaire lluny
tot sol." Joan Matutano, soci
fundador de PROMAUT

“De la mobilitat sostenible,
ara tothom en parla. Però fa
cinc o sis anys, quan nosaltres
hi vam apostar, era innovador.
Hi ha en
marxa un
canvi de
mentalitat.
Els vehicles
tradicionals
deixaran
d'existir
tal com els
coneixem.
Als nuclis
urbans hi haurà vehicles
elèctrics i de gas.".Xavier Ribas,
Gerent d'EVARM

Trobada amb l'empresa pública
ENISA per parlar d'innovació i
projectes amb impacte social

Sant Boi participa a l'Smart City Week
amb Barcelona, Madrid y Valencia
L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, va
participar el dia 11 de novembre a l'Smart
City Week 2020, la trobada organitzada per
l'Ajuntament de Barcelona per reflexionar
sobre la relació entre les persones, la tecnologia i les ciutats. En una sessió dedicada a parlar sobre com poden innovar els
municipis en el context de la pandèmia,
l'alcaldessa va compartir taula amb representants polítics i tècnics dels ajuntaments
de Barcelona, Madrid i València.

Plataformes de diàleg

Com a exemple de política innovadora
aplicada a Sant Boi, Lluïsa Moret va explicar que "des de l'inici de la pandèmia,
hem construït plataformes de diàleg i
col·laboració permanent amb el sector productiu, amb els agents socials i els centres
de coneixement de la ciutat, per tal cercar
solucions innnovadores i integrals a la crisi". El laboratori d'innovació social Coboi
lab ha tingut un paper rellevant en la configuració d'aquests processos col·laboratius
i en les seves metologies de treball.

L'Smart City Week
es va celebrar del 9
al 15 de novembre.
L'alcaldessa de Sant
Boi, Lluïsa Moret,
va estar present
a la taula rodona
'Desafiaments de la
innovació urbana
en temps
de pandèmia"

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, es va
reunir el 13 de novembre a Sant Boi
amb el cap de projectes de l'Empresa
Nacional d'Innovació (ENISA),
dependent del Ministeri d'Indústria,
Comerç i Turisme. Durant la trobada
van parlar de l'aposta de Sant Boi
per la innovació i de les oportunitats
existents a la ciutat per desenvolupar
projectes emprenedors que puguin
generar ocupació i impacte social,
especialment en l'àmbit de la salut.
L'empresa pública ENISA finança amb
crèdits projectes innovadors de petites
i mitjanes empreses.

A la sessió de l'Smart City Week,
l'alcaldessa de Sant Boi va apostar per "humanitzar les ciutats" i per "posar les persones en el centre", ja que "el futur de les
ciutats passa per un equilibri entre la visió
estratègica i la resposta a les necessitats
quotidianes", per exemple en relació amb
la mobilitat.

Dret a les tecnologies digitals

Lluïsa Moret també va defensar l'accès a
les tecnologies digitals com "un dret bàsic
de ciutadania". "Garantir la inclusió digital",
va afegir, "fa possible l'accés a altres drets
bàsics com l'educació, la salut pública i el
treball, tot evitant que es reforcin i perpetuïn les desigualtats".
A la taula rodona van participar el comissionat d'Innovació Digital, Administració
Electrònica i Bon Govern de l'Ajuntament
de Barcelona , Michael Donaldson; el regidor delegat d'Innovació de l'Ajuntament
de Madrid, Ángel Niño, i el tinent d'Alcaldia
d'Innovació i Gestió del Coneixement de
l'Ajuntament de València, Carlos Galiana.
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Motocicletes elèctriques
innovadores per a una ciutat
saludable i sostenible

L'alcaldessa, Lluïsa Moret, i el conseller
d'Empresa i Coneixement de la
Generalitat, Ramon Tremosa, van
compartir una visita el 17 de novembre
a les instal·lacions del Parc Ciclista
Sant Boi. Allà van poder conèixer
de prop les noves motocicletes
elèctriques de l'empresa Silence, que
pròximament s'ubicarà a Sant Boi.
L'Ajuntament aposta per la innovació
empresarial i per avançar cap a un
model de ciutat saludable i sostenible.

L'Ajuntament
reparteix
mascaretes
reutilitzables
als nens i les
nenes de les
escoles
D'acord amb el compromís adquirit
l'Ajuntament ha repartit a principi de curs
escolar un total de 5.250 mascaretes a
l'alumnat de 22 centres educatius de primària públics i concertats de Sant Boi.
El passat 12 de novembre va tenir lloc a
l'escola Vicente Ferrer l'acte oficial que
donava el tret de sortida al lliurament
d'aquestes mascaretes a les escoles de la
nostra ciutat.

L'escola, un entorn segur

L'acció forma part del paquet de mesures
municipals posades en marxa, juntament
amb l'aplicació de totes les garanties sanitàries requerides, per assegurar un entorn
escolar cada vegada més segur.
L'ús de la mascareta i altres mesures per
prevenir els contagis, com la formació de
grups estables de convivència, el manteniment de les distàncies dels nens i les nenes
als diversos espais dels centres, la senyalització de les cues a les entrades i sortides
de les escoles o la pacificació d'alguns carrers per ajudar a facilitar l'accés als cen-

tres han estat iniciatives que s'han posat en
marxa per ajudar les famílies i la comunitat
educativa en aquest context tan especial
que estem vivint.

Equip de joves de suport educatiu

Un equip de joves, contractats especialment per donar suport als centres en aquestes circumstàncies, ja estat l'encarregat de
lliurar les mascaretes als nens i les nenes.
Els joves col·laboren des del mes de setembre en escoles i instituts tot adaptant-ne el
funcionament a les necessitats de la pandèmia, organitzant els espais i gestionant
les cues, entre altres feines.
Des de l'inici del curs, l'Ajuntament ha
posat en marxa una bateria de mesures
extraordinàries, consensuades amb la comunitat educativa local i altres agents del
territori, per atendre les necessitats que ha
generat un curs escolar especial. Oferir servei a les famílies, a l'alumnat i als centres i
suport a l'estudi són algunes de les iniciatives. Propereament, també es repartiran
mascaretes a l'alumnat de Secundària.
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Les mascaretes
ques es
reparteixen
als centres
educatius són
reutilitzables,

de roba, es poden
rentar i usar un
mínim de 30
vegades

Suport municipal a la campanya
de la grip i les proves PCR
L'Ajuntament ha cedit espais i recursos municipals per donar suport al Servei Català
de la Salut durant la campanya de vacunació de la grip 2020-21. Als punts de vacunació del Casal de Marianao, les carpes
instal·lades a l'exterior del CAP de Molí
Nou i al Casal de la Gent Gran de Vinyets
s'han vacunat de la grip fins ara un total
d'11.242 santboians i santboianes.
Al CAP de Camps Blancs, els agents de
salut municipals s'han encarregat de gestionar l'entrada i la sortida de l'edifici per
evitar les cues i mantenir la distància entre
les persones. Al Casal de Marianao es va
habilitar un dispositiu específic per donar
suport al CAP de Montclar. En concret, es
va adequar un espai per fer l'activitat sanitària complementada amb atenció i gestió
informativa. A Ciutat Cooperativa es van
habilitar espais provisionals a l'exterior del
CAP de Molí Nou i els agents de salut van
realitzar tasques de vigilància i suport. Un
altre dels punts de vacunació ha estat el
Casal de la Gent Gran de Vinyets Molí Vell.
Aquí s'han fet vacunacions per contribuir a
descongestionar les tasques sanitàries del

CAP de Vinyet, fet que també ha comptat
amb el suport d'agents de salut.

Les vacunacions continuen als CAP

La campanya de la grip encara continua als
ambulatoris de la ciutat, on les vacunacions
antigripals contonuaran fins a entrat el mes
de desembre. Aquest any les autoritats sanitàries insisteixen que vacunar-se és especialment important perquè la coexistència
de l'epidèmia de la grip i la pandèmia de
la Covid-19, dues infeccions que poden produir símptomes similars i que afecten de
manera més greu al mateix grup de persones, pot suposar un risc més gran per a
aquestes persones i comportar una sobrecàrrega important del sistema sanitari.

Proves amb test PCR, a l'Olivera

Així mateix, l'Ajuntament també està donant suport a la lluita contra la Covid-19
amb la realització de proves amb test PCR.
Concretament, en el punt sanitari situat a
l'Olivera, on es realitzen els tests a persones assimptomàtiques que han pogut estar
en contacte amb persones infectades.

El Casal de Marianao
ha estat un dels espais
municipals habilitats
per a la campanya
de la grip

Contractació de professorat per ajudar l'alumnat de Secundària
en el marc del projecte municipal 'Suport a l'Estudi. Tu Pots!'
Ja s'han incorporat els professors i professores de Ciències i Humanitats que treballaran aquest curs en el marc el projecte
municipal Suport a l'Estudi. Tu Pots! Es
tracta d'una iniciativa que té com a objectiu
afavorir l'èxit educatiu dels nois i les noies
que estudien a les etapes de Secundària i
Batxillerat en els instituts de Sant Boi. Enguany la tasca d'aquests docents s'allargarà
fins al mes de juliol per oferir suport a
l'alumnat durant l'estiu i les PAU.
Per poder optar a la plaça, a banda
d'acreditar la titulació de grau corresponent, la convocatòria de contractació va
tenir en compte altres factors, com el fet
que els aspirants estiguin empadronats a la
ciutat un mínim de sis mesos.
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Sant Boi encén els llums d'una Fira de
la Puríssima i un Nadal diferents
Amb l’acte de l’encesa dels llums de Nadal
del pròxim 27 de novembre com a tret de
sortida i estenent-se fins al 10 de gener
vinent amb el concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès, Sant Boi es prepara per
gaudir, adaptades a les restriccions per la
pandèmia, d’una nova edició de la Fira de la
Puríssima i de les activitats de Nadal i Reis.
Sota el lema “Il·luminem Sant Boi”, la
programació d'aquesta temporada d’hivern
és el resultat de la cooperació entre nombroses entitats i agents culturals, econòmics i socials del municipi i el govern local.
Una suma d’esforços que pretén il·luminar
Sant Boi amb un missatge de confiança durant aquestes setmanes tan especials i contribuir de pas a la reactivació econòmica de
la ciutat.

Temporada
d'Hivern.
La suma de
molts esforços
ha fet possible
preparar una
programació
amb activitats
virtuals i
presencials

Ateses les mesures de prevenció que
limiten la mobilitat i els aforaments, el
programa combina activitats on line amb
d’altres de caràcter presencial. L’evolució

d’aquestes mesures durant les setmanes
vinents dictarà la viabilitat de la programació presencial.

Llums de Nadal

La tradicional encesa donarà inici a la
temporada nadalenca el divendres 27 de
novembre. Més enllà del seu simbolisme,
enguany més que mai la il·luminació de carrers i places, que arribarà a tots els barris
s’inscriu dins del conjunt de mesures destinades a reactivar el comerç local i de proximitat, un dels sectors més afectats per la
crisi provocada per la COVID-19.

Els llums de
Nadal ja són a
punt a la façana de
l'Ajuntament

Una Puríssima diferent

La Fira de la Puríssima es reinventa a causa de les actuals circumstàncies sanitàries.
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La programació de la 74a edició proposa un
diàleg entre el passat i el present d’un esdeveniment que és mirall de la nostra història col·lectiva i alhora aparador de la ciutat d’avui dia, al mateix temps que decorat
inesgotable de les vivències dels santboians
i les santboianes de diverses generacions.
Aquest valor inqüestionable de la Fira
com a patrimoni immaterial de Sant Boi es
posarà de manifest quan, seguint a peu l’eix
firal que va de la plaça de Mossèn Jaume
Oliveres fins al parc de la Muntanyeta, anem
descobrint els cartells de la Puríssima, des
del 1947 fins a l’actualitat, instal·lats al
carrer. O quan veiem alguns d’aquests mateixos cartells històrics als aparadors dels
comerços. Aquesta mirada retrospectiva
s’arrodonirà amb una crida a la ciutadania
perquè comparteixi on line fotografies antigues fetes en alguna Fira de la Puríssima.
Però la Fira és, sobretot, present. La programació també inclou activitats que ens
parlen de la vitalitat de la restauració i el
comerç de la ciutat, com ara showcookings
amb productes de proximitat, un concurs
d’aparadors via Instagram organitzat per
Sant Boi Comerç o les receptes de cuina
que el Consorci del Parc Agrari oferirà per
Instagram Live. A més, del 6 al 8 de desembre, diversos restaurants locals oferiran
un menú especial Fira de la Puríssima per
emportar a casa. I no cal dir que les pastisseries santboianes s’ompliran dels típics
postres de la Fira, els fadrins.
També durant aquells dies, la Cooperativa Agrària Santboiana instal·larà a la rambla Rafael Casanova un punt de venda amb
els seus productes, compartint espai amb
una exposició de les fotografies guanyadores del 3r Concurs Internacional de Fotografia La Carxofa, Flor d’Hivern, organitzat
per dPhoto’SB. Ben a prop, a la plaça de
l’Ajuntament, el tradicional Pessebre haurà
inaugurat alguns dies abans (el 27 de novembre) nou disseny i figures. Per la seva
banda, el Mercat d’Art Jove celebrarà una
edició on line amb diversos tallers.

Campaments Reials
No passaran gaires dies des que la Puríssima clogui l’edició d’enguany i ja
haurem entrat de ple en el Nadal. Aviat
es repartirà a les llars un tríptic amb un
primer avanç de la programació prevista per a aquestes dates a Sant Boi, amb
activitats com el concert de Nadal, els
tions, Els Pastorets o el tradicional Concert de Valsos i Danses de l’Orquestra
Simfònica del Vallès.
A causa de la situació sanitària, aquest
cop no hi haurà Cavalcada de Reis. Ses
Majestats s'han posat en contacte amb
l'Ajuntament per comunicar-li aquesta
decisió i anunciar que, tot i així, seran
presents a tots els barris de la ciutat en
els Campaments Reials que es muntaran especialment per a l'ocasió.

Els Reis
Mags han
anunciat a
l'Ajuntament
que enguany
no hi haurà
Cavalcada,
però seran
presents
a tots els
barris de la
ciutat en els
Campaments
Reials

Joguines per a tothom

Mentretant, enguany més que mai, a
Sant Boi hem d'aconseguir que les joguines arribin a totes les llars. Per això,
fins al 31 de desembre es fa la campanya 'Joguines'per a tothom'. Els punts de
recollida són els casals, els Salesians i
Creu Roja. Als Salesians i Can Massallera podeu apadrinar la carta d'un infant.

El cartell, una obra d'art públic

En consonància amb el caràcter extraordinari d’aquesta Fira, el cartell d’enguany
esdevindrà una obra d’art públic: un grup
intergeneracional d’artistes dones santboianes dissenyaran i pintaran aquest cartell en
un dels murs del parc de la Muntanyeta, al
costat del llac de la Deessa de l’Aigua.

OBSERVACIONS. Les activitats de caràcter presencial incloses en
aquestes programacions podrien veure’s alterades per l’aplicació
de noves restriccions de la mobilitat derivades de l’evolució de
la pandèmia. Els canals de comunicació municipal informaran a
cada moment de les incidències que es puguin produir.
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Enguany, la campanya del
Gran Recapte és 'on line'
Servei Públic de Consum

En els darrers anys, s’estan
produint importants avanços
en l’àmbit social i legislatiu que
han propiciat canvis favorables
per a aconseguir la igualtat
d’oportunitats i de tracte entre
dones i homes. Per contribuir a
fomentar la igualtat i eliminar
llenguatge sexista, l'Oficina
Municipal d'Informació al
Consumidor, més coneguda com
a OMIC, ha passat a anomenarse Servei Públic de Consum.

En l’actual situació sanitària, els
bancs dels aliments es veuen obligats a haver de reinventar la tradicional campanya massiva de recollida d'aliments i convertir-la en una
campanya virtual de donacions. Amb
el lema “La nova realitat és una nevera buida”, en lloc de donar productes
d'alimentació es pot col·laborar amb
la iniciativa fent aportacions en el
moment de la compra de vals (des d'1
a 50 euros) per Internet o a les caixes
dels supermercats col·laboradors. Els
dies 20 i 21 són les dates amb persones voluntàries a les botigues per
informar de com fer les aportacions.
Estan adherits a la campanya la ma-

joria dels supermercats i mercats de
la ciutat. El termini per fer les donacions via on line s'allargarà fins al 16
de desembre.
Els diners recollits durant la campanya es destinaran a comprar productes d'alimentació que es distribuiran als diferents bancs d'aliments
amb la intenció de fer-los arribar a
la població amb situació de vulnerabilitat social. A la nostra ciutat, la
campanya del Gran Recapte compta
amb l'Associació Aliments Solidaris de Sant Boi que, juntament amb
l'Ajuntament, s'encarrega de gestionar la botiga Aliments Solidaris.
granrecapte.com

Millores per
a persones
invidents

Obres de manteniment de les
àrees d'esbarjo per a gossos

Sant Boi, cardioprotegida

Dins del projecte Ciutat
Cardioprotegida, per facilitar
la ràpida intervenció en
cas d'aturada cardíaca
extrahospitalària i reduir
la mortalitat per aquesta
causa, Sant Boi disposa de
desfibril·ladors (DEA) en els
edificis públics. A l'octubre se'n
van instal·lar dos a espais públics
exteriors: plaça de l'Ajuntament (a
la foto) i a l'exterior de l'ermita de
Sant Ramon. L'objectiu és facilitar
l'ús dels DEA en les activitats a
l'aire lliure. A més l'Ajuntament
disposa d'un aparell per prestar
de manera gratuïta a les entitats
en sortides fora del municipi que
no garanteixin la cobertura ràpida
d'un servei sanitari.

S´han fet obres d'adequació per a
persones invidents a la calçada de
les cruïlles dels carrers Eusebi Güell
amb Providència i Santiago Rusiñol,
ronda de Sant Ramon amb Cristòfol
Colom i als carrers Girona amb Llibertat i Torras i Bages (davant FGC).
S'han adaptat els guals de les voreres
a escala de carrer i s'han instal·lat encaminadors amb paviment sensorial.

Durant els mesos d'estiu i principi de
la tardor s'ha fet un esforç econòmic
en treballs de manteniment de les
àrees d'esbarjo per a gossos que hi ha
a la nostra ciutat. Les obres han consistit, entre altres tasques, a desbrossar i netejar l'interior dels espais així
com el seu perímetre exterior. També s'han fet feines diverses que formen part del manteniment periòdic
d'aquests espais A més, pròximament
s'instal·laran nous rètols informatius.

Viure Sant Boi
N Novembre 20

14

En alguns dels punts, s'han canviat
o reparat les tanques perimetrals (Picasso, Ciutat Cooperativa i Benviure). A l'àrea del carrer e Picasso s'ha
instal·lat una pèrgola per garantir
una zona d'ombra que faciliti l'estada
a les persones i els animals de companyia. També s'han fet diverses reparacions de mobiliari urbà i a totes
les àrees s'ha condicionat el paviment i s'han fet reparacions i condicionaments diversos.

L'edifici
municipal
Centre de
Serveis, un
referent en l'ús
de la bicicleta
La pandèmia ha generat noves necessitats en l'àmbit de la mobilitat,
que aconsellen optar per un ús més
habitual de la bicicleta a les ciutats
(per exemple, per anar i tornar de la
feina). En aquest context, el Centre
de Serveis de Sant Boi, edifici municipal al peu del futur eix urbà que
s'està construint a la carretera c-245,
ha obtingut la certificació europea
Cycle-Friendly Employer (CFE) que
l'acredita com a espai laboral de referència en l'ús quotidià de la bibicleta. El disseny de la reforma de l'edifici

'L'art no es confina'

ja va incorporar criteris per afavorir la
utilització del vehicle de dues rodes.
L'acreditació ho destaca i també valora valora la ubicació estratègica de
l'espai i considera que l'Ajuntament
aposta per aquest edifici com un
exemple inspirador per a les persones que hi treballen i per a les empreses dels polígons industrials de
l'entorn. El Centre de Serveis allotja
serveis municipals com el Laboratori d'Innovació Social Coboilab i una

dotzena d'empreses de la ciutat. Amb
la certificació CFE, se suma a l'aposta
per la mobilitat sostenible i saludable que impulsen l'Ajuntament (amb
l'Estratègia Urbana de la Bicicleta) i
l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El dia 17 el santboià Carlos Martín,
'project manager' de Cycle-Friendly
Employer, va lliurar el premi a
l'alcaldessa, Lluïsa Moret, i al tinent
d'alcaldia de Ciutat Sostenible i Saludable, José Ángel Carcelén (foto).

La botiga Aliments Solidaris rep una donació
gràcies al reciclatge per mitjà de Reciclos
Les aportacions solidàries a través de
l'aplicació mòbil del projecte Reciclos,
que incentiva el reciclatge de llaunes
i ampolles de plàstic de beguda, han
permès fer arribar una aportació a
la botiga Aliments Solidaris de Sant
Boi. La iniciativa premia qui recicla
més i millor mitjançant incentius sostenibles. La participació comporta
l'obtenció de 'reciclos', punts que es
poden bescanviar per premis individuals o destinar a projectes d'interès
comunitari, com en el cas de la botiga Aliments Solidaris. Aquest sistema
ha permès incrementar en un 25% la
recollida selectiva des de la posada
en marxa el juny de 2019. Sant Boi és
una de les poblacions en què s'ha fet

la prova pilot d'aquest projecte. Ecoembes, organització que l'impulsa,
l'està estenent a altres municipis del
Baix Llobregat, Catalunya i Espanya.
Actualment està en marxa una
nova campanya adreçada a incentivar l'ús d'aquest sistema per incrementar la recollida. El premi per fer
un reciclatge correcte al contenidor
groc és una targeta T-Casual per viatjar en transport públic. A més, les
persones participants poden aconseguir "reciclos" extres si aporten nous
usuaris. Aquest projecte s'emmarca
en l'aposta municipal per un Sant Boi
saludable i sostenible.
app.reciclos.com
reciclos.com
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Des de l'inici el Laboratori d'Art
Comunitari treballa l'expressió
artística per trencar amb els
estigmes que pateixen les
persones més vulnerables.
En aquesta edició, el LAC, el
projecte Torrents d'Art (en
col·laboració amb el Parc
Sanitari Sant Joan de Déu) i la
Fundació Glòria Soler han volgut
aprofitar per treballar l'art
comunitari des de les situacions
derivades de la pandèmia.
Sota el paraigua "L'art no
desconfina", s han coordinat
25 treballs. Han participat en el
projecte les artistes santboianes
Laura del Valle, Andrea
Martínez, La Gàl·lia, Nien Boots,
Helena Garcia Ulldemolins i
Carol Jauregui. L'exposició
romandrà a Can Castells Centre
d'Art fins al 26 de desembre.

El Barrejant, amb
la campanya Món Local
Covid-19

En el marc del Barrejant 2020
s'han recollit 4.854 euros
mitjançant les accions (venda
solidària de bossetes de cotó
per a mascaretes, el dinar de la
solidaritat amb càtering des de
casa i els diners per a l'espectacle
de foc dels Diables de Casablanca,
suspès a causa de la situació
sanitària) destinades a recaptar
fons per a la campanya Món Local
Covid-19, del Fons Català per al
Desenvolupament. La campanya
d'aportacions continua oberta.
bit.ly/monlocalcovid19
barrejant.cat

Projecte europeu a
l'Institut Marianao

L'Institut Marianao coordina
un projecte Erasmus KA202
per a alumnat de cicles
mitjans d’informàtica que es
desenvoluparà conjuntament
amb centres Bèrgam (Itàlia),
Roskilde (Dinamarca) i Wieliczce
(Polònia). L'objectiu és crear
xarxa per treballar de manera
coordinada idees sobre
sostenibilitat ambiental al
voltant dels productes agrícoles
de km zero de les zones on els
alumnes viuen. També es faran
altres activitats d'intercanvi de
caràcter cultural i tecnològic.

L'obesitat de 0 a 3 anys

La Gasol Foundation ha posat en
marxa PRESAFALÍN, un projecte
pilot per prevenir l'obesitat en la
primera infància entre les famílies
en situació de vulnerabilitat. La
iniciativa, pionera a Espanya, neix
arran d’un estudi dut a terme per
l'entitat dels germans Pau i Marc
Gasol, amb una mostra de 1.716
nens i nenes d’entre 3 i 8 anys.
Aquest treball revela que el 28%
dels menors presenta excés de
pes i, concretament, el 10% pateix
obesitat. El projecte Pre-Sefalin
es durà a terme amb 160 famílies
que tenen nens i nenes de 0 a 3
anys a la comunitat de Madrid i
Catalunya.

L'escola
Benviure rep
el 1r Premi
d'Hàbits
Saludables
El passat 5 de novembre l'alcaldessa
Lluïsa Moret i el president del Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) Salvador Valls van lliurar el 1r
Premi d'Hàbits Saludables a l'escola
Benviure. El guardó consisteix en una
aportació de 1.500 euros. Valora el
treball fet pel centre al voltant de la
promoció dels hàbits saludables en
el marc de l'esport i altres activitats
educatives: la setmana dedicada al
projecte municipal SantBoiSà (promoció dels hàbits saludables entre
els nens i les nenes i les seves famílies), les olimpíades saludables i
els jocs de pati i altres iniciatives de

caràcter cooperatiu i comunitari.
Durant l'acte de lliurament, Lluïsa
Moret va felicitar l'escola pel treball
realitzat en el marc de la salut i la
sostenibilitat, dos eixos estratègics
de la nostra ciutat. Per al president
del CEBLLOB, el premi és una manera
de visibilitzar el compromís del Consell Esportiu amb la salut i l'educació
de les persones més joves.

El CEBLLOB, amb salut i valors

El Consell Esportiu del Baix Llobregat
impulsa els premis per donar suport
a projectes que contribueixin a millorar la salut, l'educació en valors i el
foment de la igualtat d'oportunitats.
Dotats amb 3.000 euros, l'escola
Benviure ha compartit l'import amb
la SAMC de Cornellà. També hi ha
participat l'escola Casablanca.

Una cadira de rodes innovadora
guanya el Sant Boi Talent 2020
El passat octubre els equips finalistes
de Sant Boi Talent van rebre els seus
reconeixements, en una gala telemàtica i en un acte a Can Massallera.
El primer premi, un viatge a Silicon
Valley per visitar les empreses més
importants en els sectors més innovadors, va ser per a Maite García i Gisela Mészáros -foto 1- (col·legi Sant
Josep), dissenyadores d'una cadira
de rodes innovadora. Irati Barragán i
Jana Valle -foto 2- (escola Llor) van
ser les segones classificades amb un
robot per a persones amb autisme. I
Laura Delgado i Lucia Rañé -foto 3(Inst. Rubió i Ors) van idear un apli-

catiu per detectar i donar suport en
casos d'assatjament escolar. El segon
i tercer premis consisteixen, respectivament, en un viatge a Brussel·les,
per conèixer les institucions europees i el món emprenedor d'aquella
capital, i una visita a l'ecosistema emprenedor de Barcelona.
20 equips de 2 alumnes cadascun
han resultat finalistes de Sant Boi Talent 2020. Hi han participat un total
de 450 nois i noies de secundària i
batxillerat de la ciutat. La iniciativa,
dirigida per Talent Factory i impulsada per l'Ajuntament, vol fomentar els
valors de l'emprenedoria.
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El curtmetratge El reloj de
Paula, de J. L. López, Premi
del Públic al festival Filmets

El director de cinema santboià
José Luis López va ser un dels
protagonistes de 'La nit de les
Venus', gal.la de cloenda del 46è
Filmets Badalona Film Festival.
El seu curtmetratge El reloj de
Paula, un thriller que denuncia
el maltractament infantil, va
guanyar el Premi del Públic
corresponent a aquesta edició del
certamen. La gala va tenir lloc el
24 d'octubre al Teatre Zorrilla de
Badalona. El curt israelià White
eye va aconseguir els premis a
millor pel·lícula i millor direcció.

La biòloga Alba Fajardo participa en una recerca
científica publicada a la revista Science
La biòloga santboiana Alba Fajardo, tècnica de laboratori a l'institut
d'investigació IDIBAPS, ha participat
en un estudi científic recentment
publicat per la prestigiosa revista
Science.
El seu grup de recerca, anomenat
'Tràfic de lípids i malalties', ha descobert un nou mecanisme de defensa
immunològica de les cèl·lules humanes contra les infeccions per virus o
bacteris. El professor Albert Pol ha
coordinat el treball, mentre que la investigadora Marta Bosch n'ha estat la
primera autora.

El paper dels greixos

Enya Lechuga, guanyadora
d'un premi internacional
d'interpretació

Enya Lechuga, protagonista del
curtmetratge El reloj de Paula,
ha guanyat el premi a la 'Millor
interpretació femenina' al "Global
NonViolent Film Festival 2020” un
certamen en línia organitzat als
EUA. Enya és alumna del Col·legi
Llor de Sant Boi.

Fran Granada estrena un
musical a Madrid

L'artista santboià Fran Granada
ha estrenat a la sala Nave 73
de Madrid el musical [Contra
Corrientes], una obra ambientada
a Sant Boi que tradueix al
llenguatge del teatre musical
els continguts de la sèrie The
Voids (disponible a Flooxer). Fran
Granada ha escrit i dirigit [Contra
Corrientes]. Juan Hernando
(Teenage, Amores minúsculos) en
signa la producció musical.

Segons la recerca de l'IDIBAPS, finançada pel Human Frontier Science Program, els greixos (concretament, els cossos lipídics CLs) poden
actuar a les cèl·lules humanes com
una trampa per atraure i eliminar elements patògens invasors. Fins ara es
pensava que era a l'inrevés, és a dir,
que actuaven en favor de la proliferació de virus i bacteris.
Aquesta troballa científica pot servir per avançar cap a noves estratè-

Grup de recerca de l’IDIBAPS “Tràfic de lípids i malalties” (d'esquerra a dreta,
Marta Bosch, Albert Pol, Alba Fajardo i Frederic Morales Paytuví)
gies de defensa per frenar les infeccions, tenint en compte la resistència
cada cop més gran del cos humà contra els antibiòtics.
Amb la participació en aquest estudi, Alba Fajardo se suma a la nòmina
de persones de Sant Boi vinculades al
món de la ciència que contribueixen
a la innovació i la creació de conei-

Natalia Galindo, campiona d'Espanya
Una esportista de Sant Boi, Natalia
Galindo Torres, és la nova campiona
d'Espanya absoluta en la categoria
de Bikini Fitness per a dones de fins
a 169 cm d'alçada. Ho va aconseguir
el 31 d'octubre a Marbella (Màlaga),
on es va celebrar el campionat de la
Federación Española de Fisioculturismo
y Fitness (IFBB España FEFF).
La victòria a la prova estatal li va
permetre penjar-se la medalla d'or i
classificar-se per participar el cap de
setmana següent, a Santa Susanna,
al Campionat del Món IFBB de la mateixa modalitat.

Viure Sant Boi
Novembre 20

17

xement, com el doctor Manel Esteller
(reconegut al rànquing Webometrics
com un dels 500 científics més influents en totes les àrees de la ciència) o les investigadores de l'Hospital
Clínic Meritxell Gironella i Saray Duran-Sanchón (participants en una troballa de gran interès per millorar la
detecció precoç del càncer de còlon).

Marc Civit, campió
de la lliga italiana
de beisbol amb el
Fortitudo Bologna

El jugador de beisbol Marc Civit,
format a les files del CBS Sant Boi,
s’ha proclamat campió de la lliga
italiana amb l'equip del Fortitudo
Bologna. Aquest jove jugador
pertany a la plantilla dels Toronto
Blue Jays, equip canadenc amb
el qual té signat un contracte
professional, però la cancel·lació
de la Minor League Baseball per
la pandèmia l'ha portat aquesta
temporada a terres italianes.

Carles Campdepadrós
regidor

Rosa Mur
regidora

Sensi Domínguez
regidora

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

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

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

N Mujer, discapacidad
y violencia machista

N Aquest virus
no és cap broma!

N Ciudadanos: la política
útil y responsable

T

S

E

odas sufrimos la violencia estructural derivada del patriarcado, pero no la sufrimos de la
misma forma que las mujeres con discapacidad
intelectual o madurativa, son tachadas de infantiles y a menudo se le relega a una posición
infantilizada toda su vida “Niñas eternas”. Las
barreras físicas o sensoriales se suman a las
que constituyen los prejuicios sociales ante la
discapacidad, a la que se añade la lacra de la
Violencia machista, especialmente dura en estos últimos meses del confinamiento.
Muchas veces los datos de estas mujeres no
cuentan como Violencia machista, pues pesa
más su condición de discapacitadas que como
mujeres y son acalladas porque esta condición
las elimina como mujeres a ojos de una parte
de la sociedad.
Están expuestas a un riesgo mayor dentro y
fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos
o explotación y aislamiento social.1 de cada 3
mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido
violencia machista en algún momento de su
vida.
Además, una parte de las mujeres que padecen Violencia machista tienen posteriormente
alguna discapacidad por el maltrato recibido.
Por cada 1 mujer asesinada,10 agredidas sufren
como consecuencia de la agresión machista
discapacidad visual, auditiva o de movilidad.
La violencia machista es una lacra para todas
las mujeres pero este 25N queremos visibilizar
y reconocer a las mujeres con discapacidad,
porque con sororidad derrocaremos al patriarcado.

’albiren novament moments difícils. O multipliquem els esforços o la Covid19 es multiplica.
Fins ara, els esforços han estat molts i s’han
de posar en valor. S’han reinventat la sanitat,
l’educació, l’entorn laboral, el comercial, la
cultura, la restauració, el comerç,... I molts i
moltes hem après a viure i relacionar-nos de
manera diferent a com ho havíem fet.
Molts i moltes professionals s’han esforçat
per conèixer i ajudar a combatre el SARSCoV-2.
No és suficient sortir a aplaudir o fer-los reconeixements. Cal que tots i totes agafem un
paper actiu en la lluita. Per això, apel·lo a la
responsabilitat individual. Ja és hora que assumim que, tant important o més que el que
facin cadascuna de les administracions o sectors, és el que fem individualment.
Posa’t la mascareta per sortir al carrer (i posa-te-la bé!). Respecta les distàncies quan et
trobis amb gent. Rentat les mans de manera
freqüent i adequada. Redueix la teva mobilitat
i les teves interaccions socials. I, si tens símptomes, reporta’ls ràpidament a La meva salut i al
061, perquè se t’acompanyi i se’n pugui fer un
correcte seguiment.
Fes-ho per tu, pels teus, per tots i totes! Vénen moments durs i cada gest compta!
Malgrat la (semi)treva de l’estiu, no podem
abaixar la guàrdia, el perill no ha acabat. Només fent cas de normes i recomanacions podrem salvar vides i recuperar els hàbits socials, culturals, esportius, laborals... que tots
trobem a faltar!
Aquest virus no és cap broma, fem cas de les
normes!
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n el pleno de octubre, nuestro Grupo Municipal apostó como siempre por presentar propuestas útiles y responsables para toda la ciudadanía
y más en la coyuntura actual.
La primera, una moción para pedir que las políticas públicas de vivienda prioricen la construcción de vivienda de alquiler asequible frente a las
de compra, porque los colectivos más vulnerables no pueden asumir su coste. Hace ya 13 años
que el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley del
Derecho a la vivienda donde se comprometía a
que en 20 años las viviendas sociales fueran el
15% de las viviendas en uso; hoy no llegamos ni
al 2%.
Los recursos muy son escasos, por tanto pedimos focalizar que todos los esfuerzos se dirijan a
aquel sector de la población que no tiene acceso
a la vivienda de ninguna forma. La moción fue
aprobada por unanimidad.
La segunda moción, que luego se convirtió en
declaración institucional y que también fue aprobada por todos los grupos municipales, proponía
articular ayudas compensatorias suficientes, no
ridículas como ofrece el gobierno autonómico, al
sector de la restauración, los centros de estética
y sus proveedores, que debido al cierre obligado
por el gobierno de la Generalitat les ha supuesto pérdida de ingresos e incertidumbre sobre la
continuidad de muchos de ellos. También pedimos que se incluyeran ayudas directas dentro
del Plan de Choque Municipal.
Frente a la política de confrontación, Ciudadanos seguirá ofreciendo UNIDAD Y RESPONSABILIDAD.

Alba Martínez
regidora

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

N Violències masclistes
en temps de pandèmia

E

n un context estrany com el que estem vivint, en el qual la por està més present que
mai a les nostres vides (por a emmalaltir, a
perdre la feina, que ens anul·lin aquella operació que fa mesos que estem esperant, a la
mort de les persones que estimem...), sabem
que hi ha hagut un col·lectiu doblement afectat: les dones víctimes de violència masclista.
La Covid-19 ens va obligar a tancar-nos a les
nostres llars, fet que va provocar que moltes
dones es veiessin aïllades i atrapades en els
seus domicilis amb els seus maltractadors, limitant les seves relacions i el suport extern.
Sabem que els serveis d'atenció a les dones
víctimes de violència masclista ha vist incrementada la seva demanda al llarg d'aquests
mesos de confinament. Ja al mes de maig, la
Generalitat de Catalunya reportava un increment de trucades al servei telefònic d'atenció
de l'Institut Català de les Dones, que va arribar a atendre una trucada cada mitja hora al
mes d'abril. Un 39,5% de les trucades van ser
per denunciar agressions físiques, un 7,1% per
agressions econòmiques i un 2,5% per denunciar violència sexual. I en el 91,8% dels casos
també s'acompanyava de maltractament psicològic.
Aprofitem aquest novembre feminista on
es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones (25
de novembre) per visibilitzar aquesta altra
xacra que ens deixa la pandèmia i redoblar
l’acompanyament a aquestes dones i els seus
fills i filles que han patit aquesta vulnerabilitat
especial derivada de l'aïllament domiciliari.

Xavier Alejandre
regidor

Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi, facebook.com/
PodemSantBoi | eusantboi@gmail.com | facebook.com/EUStBoi,
instagram: @eustboi, twitter: @EUStBoi | eusantboi.org

N Covid-19 i la
violència masclista

A

quest 2020 ha estat marcat per la pandèmia del
Covid-19 i per la crisi social i econòmica. Aquesta
situació ha tornat a posar de manifest les desigualtats de gènere que sostenen un sistema que
no protegeix, ni ofereix vides dignes i segures a
les dones, principalment les de classe treballadora. El confinament, les limitacions a la mobilitat i
les conseqüències de les mesures preses per fer
front al coronavirus han intensificat les violències
masclistes.
Moltes dones s’han trobat tancades amb els
seus maltractadors en una especial situació de
vulnerabilitat i incertesa. Durant el mes d’abril,
les trucades al 016 s’han incrementat un 60% i les
consultes online, gairebé un 600% respecte l’any
anterior. A més, estem vivint un col·lapse d’uns
serveis jurídics, socials i sanitaris precaritzats i
retallats abans de la crisi del Coronavirus, que no
poden pagar les víctimes de les violències masclistes. D’altra banda, la pandèmia ha evidenciat
les desigualtats de gènere, que segueixen existint
en tots els àmbits de la nostra societat. Les dones
són majoritàries en les ocupacions que es mantenen en primera línia de combat contra la pandèmia, representen el 84% de personal d’infermeria,
85% del personal que treballa en residències
d’avis i també són majoritàries en altres serveis
essencials com el comerç i l’alimentació, la neteja
d’hospitals i en general de les tasques de cura.
Davant la possibilitat de nous confinaments,
necessitem polítiques que prioritzin la protecció i
la cura de les persones, especialment les més vulnerables i les que patiran les pitjors conseqüències. És fonamental replantejar els nostres serveis
públics, necessitem una aposta clara per ampliar
recursos i per reestructurar els serveis públics.
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N El ausente

S

e derriban estatuas, se pintan y se protesta
ante ellas. Aquí en S. Boi una ciudad de renta
baja, se practica mejor el “ninguneo”. En el último Pleno, retome un viejo tema, que el Sr. Vendrell les ofreció, sin éxito, a la alcaldesa Gibert
y al sr. Jansana -vía Comisión-, de erigir un monumento al doctor Pujadas Mayans (1811-1881)
el fundador del primer manicomio de España
en 1854. Pujadas, psiquiatra, empresario, periodista y político creó un sanatorio, admirado
por Pérez Galdós entre otros. Su enfoque progresista y de tratamiento suave, se impuso a la
camisa de fuerza. Buena higiene, laborterapia,
musicoterapia y paseos, en lugar de celdas de
castigo.
Sus contratos con el Estado, le arruinaron y enfermó. Hubo concurso de acreedores y estos
vendieron, años después, al fraile italiano San
Benito Menni, el sanatorio que hasta hoy sigue
en manos de su orden.
Pujadas tiene una calle a su nombre y en su bicentenario, el Colegio de médicos colocó una
placa en su hospital. Y es todo; la mayor parte
de la ciudadanía ignora a este personaje que es
el origen de los millares de empleos sanitarios
locales y es por lo que pedí en moción, la FP sanitaria para nuestros jóvenes, sin eco en la Al
caldía.
Los sanatorios, hospital, geriátricos, son un vivero de empleo que está con nosotros, en Km
0 como el Parc Agrari.
Solicité una estatua para D. Antonio Pujadas;
tras su despiste habitual, el veterano edil, G.L,
soltó su mantra: “Me informaré”. Se prefiere la
santidad a la laicidad, tal vez.

Tauler

Ajuda per contractar persones
desocupades majors de 30 anys

Oberta una nova convocatòria per
ajudar les empreses a la inserció de
persones desocupades majors de 30 anys
(Programa 30 Plus). Entre altres recursos,
inclou la formació en les competències
necessàries per ocupar un determinat
lloc de treball. La iniciativa identifica
les necessitats de les empreses i ofereix
formació a mida i subvencions per a
les contractacions amb una durada
mínima de 6 mesos i una màxima de 9.
Poden ser beneficiàries del Programa
30 Plus empreses, en general, persones
professionals autònomes, societats civils
privades i institucions sense afany de
lucre. La iniciativa està subvencionada
pel Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC).
Informació i inscripció: ocupacio@
santboi.cat.
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Una oficina centralitzada. L'oficina Reactivem Sant Boi continua oferint atenció directa i individualitzada a la

ciutadania, les petites empreses i els comerços afectats per la situació sanitària. Des d'aquest servei es gestionen totes les
ajudes generades pel Pla de xoc municipal per a la reactivació social i econòmica de la ciutat (ajudes a l'hoteleria i la restauració,
targetes moneder a famílies i joves, ajudes al sector cultural...) i es facilita informació i assessorament d'ajudes d'altres
administracions, com ara l'Ingrés Mínim Vital.
Contacte i horari: tel. 93 6548222, de dl. a dv., de 9 a 14 hores, i dl. i dt., de 16 a 18 hores, i reactivem@santboi.cat

Dones

Cursos i tallers del CRDD. Club de lectura
feminista (dia 19, 19 h, Can Jordana); Mantenir
la calma en situacions complexes (dia 10, 17 h,
Can Jordana) i Instagram avançat (dia 29, 18 h,
virtual).
Inscripcions octubre-desembre:
igualtatsantboi.cat. Les activitats es faran
on line si ho demana la situació sanitària.

Al nostre servei

Els mercats municipals Sant Jordi, La
Muntanyeta i Torre de la Vila reforcen el
servei de la clientela i des de l'octubre obren
també a les tardes. També recomanen fer les
comandes prèvies abans d'anar a comprar per
facilitar evitar les cues i estat més temps de
l'imprescindible.
Horaris dels mercats: de dilluns a dissabte,
de 8 a 14 h, dimarts i dijous, de 17 a 20 h, i
divendres, de 8 a 20 h sense interrupció.

L'OMAP,

L'Oficina Municipal d'Atenció a les Persones
(OMAP) ofereix atenció personalitzada a
la ciutadania per fer tràmits o gestions a
l'Ajuntament. Molts es poden fer desde la pàgina
web o per telèfon (cita prèvia, si cal). Eviteu cues.
Web: santboi.cat i santboi.cat/tramits. Telèfons
i horari: 93 654 82 23 93 i 635 12 12 . De dl. a
dj., de 9 a 14 h i de 15 a 19 h, i dv. i vigílies de
festa, de 9 a 14 h.
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Aprèn informàtica en un clic
Les píndoles formatives Apropa't són sessions on
line obertes a tothom, amb inscripció gratuïta,
perquè qualsevol persona pugui iniciar-se en
informàtica i Internet. S’emeten pel YouTube de
l'Ajuntament dimarts i dijous, de 17 a 18 hores.
Inscripció gratuïta: santboi.cat/apropat

Preparació a l'ACTIC

Formació dirigida a preparar la prova telemàtica per
obtenir el Certificat de Competències en Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (ACTIC).
Inscripció: santboi.cat/apropat. Preu: 25 €. Sessions:
els dimecres, de 17 a 18 hores, fins al mes de
desembre.

Novembre'20

Formació a famílies

Noves sessions del Programa de formació a
famílies. Les properes seran en format on line,
a les 17.30 h. Dia 25 nov.: Comuniquem-nos en
tots els sentits. Dia 3 des.: Com tractar amb
adolescents confinats i desconfinats. Dia 10
des.: Ingredients per un Nadal saludable.
Cal inscripció: santboi.cat/formaciofamilies

Per contactar amb el vostre CAP, és preferible fer-ho per mitjà de La Meva
Salut, un espai personal de salut de la Generalitat que permet accedir a
la informació de salut, fer consultes als professionals i realitzar tràmits de
manera confidencial. Si encara no hi teniu accés, sol·liciteu l'alta. L'objectiu
és facilitar un millor funcionament de l'atenció sanitària.
Web per demanar l'alta al servei: www.lamevasalut.gencat

Joves artistes de Sant Boi

Estalvi a la factura de la llum
Segueix obert el servei d'auditories
energètiques gratuïtes a llars, comerços i
petites empreses de la ciutat. Iniciativa del
Pla de xoc per a la reactivació econòmica de
Sant Boi, es realitzen des de Sant Boi Actiwat,
plataforma de reactivació sostenible en
l'actual context de transició energètica.
Per demanar l'auditoria: bit.ly/
auditoriaenergetica

Horari de la deixalleria mòbil

El Mercat d'Art Jove, emmarcat en la Fira de la
Puríssima, no podrà ser presencial. Per aquest motiu,
es farà en format virtual. L'Ajuntament fa una crida
als i les joves artistes de Sant Boi, entre 16 i 35 anys,
per participar, de manera individual o col·lectiva, en
un espai web que serveixi de plataforma, promoció i
exhibició de la seva obra.
Informació: santboi.ca/mercatartjove i
joventutsantboi.cat

Encara que la Festa dels 18 no es podrà
fer, lAjuntament felicita els i les joves amb
un targetó que rebran a casa i organitza un
sorteig virtual per al 18 de desembre, a les 18
h (a l'IG de @joventutsantboi). Els premis: 2
packs de carnet de conduir, 2 patinets elèctrics
i... una sorpresa.
Formulari per participar: fins al 15 de desembre,
joventutsantboi.cat., santboi.cat i QR del targetó.

El servei de deixalleria mòbil de Sant Boi ha
tornat a l'horari del mes de març: els dimats,
de 9 a 14 h, en diversos punts de la ciutat.
Llocs i hores: Ciutat Cooperativa (c/Frederic
Mompou amb c/Pau Casals, de 9 a 10.10 h).
Marianao (pl. Generalitat amb c/Llibertat i
c/Rosselló, de 10.20 a 11.30 h). Centre (c/
Lluís Pascual Roca, davant del Mercat de la
Muntanyeta, d'11.40 a 12 h). Vinyets i Molí
Vell (c/Mallorca amb av. Onze de setembre,
de 12.10 a 13.20 h). Sector Torre de la Vila
-Casablanca i Camps Blancs- (pl. Ramon Mas
i Campderrós amb pg. annex a c/ Joventut, de
13.30 a 14 h). Telèfon Net: 900 108 830.

Oferta publicitària a la ràdio

El momento inútil de Ràdio Sant Boi ofereix
una promoció a petites empreses, comerços
i restaurants de la ciutat. Fins al desembre
poden beneficiar-se de la inserció de 20
falques publicitàries gratuïtes en el programa.
Per contactar: Ràdio Sant Boi (Jaume I, 27. Tel.
93 6541600).
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Ajuts per a la rehabilitació
d'habitatges

L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) età preparant una
nova convocatòria d’ajudes per a la
rehabilitació d’edificis als municipis del
seu àmbit, en el qual està inclòs Sant
Boi. És important saber que per poder
demanar-les les obres no han d’haver
començat.
Es podran demanar subvencions per
millorar les instal·lacions de l’interior de
l’habitatge, com ara les xarxes d’aigua,
electricitat, gas, telecomunicacions...).
També, per a millores energètiques i
de sostenibilitat (finestres i tancament
d’exteriors, en genera, substitució de
lluminàries per sistema LED i instal·lació
de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics). Així mateix, les subvencions
també recolliran les adaptacions
relatives a l’accessibilitat i la mobilitat
de l’habitatge (aparells elevadors, canvi
de banyera per dutxa, adequació de
portes interiors...).
Les persones beneficiàries de les
subvencions han de destinar l’habitatge
a primera residència.
Abans de sol·licitar l’ajut cal demanar
l’Informe d’Idoneïtat a alguna de les
entitats col·laboradores del Consorci
d’Habitatge de l’Àrea Metropolitana
(Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona, AB - AUCATEL inspección
y control o altres col·laboradors
autoritzats)
Informació: Oficina
Local de l'Habitatge,
olhsantboi@santboi.
cat, de 9 a 15 h, i al
web bit.ly/2J19lYt

La Ruta Literària Maria-Mercè Marçal mostra
la vinculació de l'escriptora amb Sant Boi
La Ruta Literària Maria-Mercè Marçal ja
és una realitat a Sant Boi. Un recorregut
a l'espai públic mostra la vinculació de
l'escriptora amb la ciutat i dona a conèixer aspectes destacats de la vida i obra
d'aquesta gran poeta, novel·lista, editora,
professora i traductora.
El recorregut es concreta en quatre
punts d'interès: l'Institut Joaquim Rubió i
Ors, l'edifici on va viure al barri de Marianao, l'Escola Bressol La Mercè i els jardins
de Maria-Mercè Marçal, que porten el seu
nom per retre-li homenatge. A cadascun
d'aquests punts de la ruta hi ha una placa
amb un codi QR amb un text que explica
la vinculació de l'escriptora amb aquell lloc
en concret, un poema que s'hi pot relacionar i la versió en àudio.
L'any 2018 Sant Boi va commemorar el 20è
aniversari de la mort de Maria-Mercè Marçal
(Ivars d'Urgell, 1952-Barcelona, 1998) amb
“Sant Boi recorda Maria-Mercè Marçal”, un
conjunt d'actes per preservar i difondre el
seu llegat. La creació de la ruta és fruit del
treball fet durant aquella commemoració
per un grup d'alumnes del Consorci per a la
Normalització Lingüística i s'ha concretat
gràcies a una proposta ciutadana de recuperació de la memòria històrica recollida als
Pressupostos Participatius 2019.

Punt 1: Institut Joaquim Rubió i Ors

El punt d'inici de la ruta és l'institut on Maria-Mercè Marçal va fer classes de llengua
catalana de 1972 a 1980 i on va encapçalar
iniciatives literàries, recitals i escenificacions poètiques que van fer descobrir a generacions de santboians i santboianes tota
una realitat cultural prohibida i amagada.

1

2

4

Punt 2: lloc on va viure i Edicions del Mall

El recorregut continua a Marianao i s'atura
al carrer de la Victòria, 58, on l'escriptora va
viure des de 1974 amb el seu marit, Ramon
Balasch, també professor de català al mateix institut. El pis va ser la seu d'Edicions
del Mall, fundada per Marçal i Balasch, entre altres. Més tard, l'editorial va traslladarse al carrer de la Llibertat, 38-40. Marçal
hi va editar tres llibres de poesia: Bruixa de
dol, Sal oberta i La germana, l'estrangera.

Punt 3: Escola Bressol La Mercè

El tercer punt és aquesta escola bressol,
inaugurada el curs 2008-2009, en el desè
aniversari de la mort de l'escriptora. Marçal
va reinvindicar la maternitat en solitari -fet
poc comú en aquella època- sense renunciar
a la vida professional i l'activisme polític.
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Punt 4: jardins de Maria-Mercè Marçal

El recorregut de la ruta finalitza en els jardins que porten el nom de l'escriptora, inaugurats el 1998 poc després de la seva mort.
En aquest espai natural es poden evocar els
orígens rurals de Marçal, presents a la seva
obra primerenca, que recull l'afany de llibertat dels anys de jugar al carrer i el contacte amb la natura.

3

Trobareu una
placa amb
un codi QR a
cadascun dels
quatre punts
de la ruta.

El codi permet
accedir a un text
que explica la
vinculació de
l'escriptora amb
aquell lloc en
concret, a un
poema que s'hi
pot relacionar i a
la versió en àudio.
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“Jo crec
que faig una
vida normal
i no tinc res
d'estrany”
El 3 de desembre és el Dia Mundial de les Persones
amb Discapacitat, una commemoració que vol
apropar-nos a la vida d'aquestes persones, fer-la
visible i allunyar-la de l'estigma que poden patir.
A primers d'aquest any es va inaugurar la primera
llar residència de Sant Boi (en funcionament des de
setembre de 2019) per a persones amb discapacitat
intel·lectual. És un espai d'acolliment residencial
substitutori de la llar, adaptat a les necessitats
terapèutiques i de rehabilitació per afavorir el
màxim grau de recuperació personal i social de les
persones que hi viuen. Lourdes n'és una.
Lourdes, t'agrada viure a la llar?
“Sí, em sento molt a gust i ben acollida.”

Lourdes Corral té 56 anys, viu a la llar residència de Sant Boi per a persones amb discapacitat
intel·lectual des de fa un any. El seu dia a dia transcorre entre aquest espai i el Centre ocupacional
Marquet de Molins, a Sant Feliu. Apassionada dels animals, enyora poder fer un cafè al bar tal com
feia moltes tardes abans de la situació sanitària que vivim.

N “M'agraden molt
els animals, escoltar
música i les pel·lícules,
sobretot les de por”
N “Haver de portar
la mascareta és pesat.
A veure si aquest virus
passa aviat”

Què fas en un dia normal?
“Bé, al matí, després d'esmorzar, vaig a treballar
al taller Marquet de Molins, a Sant Feliu. Estic
molt contenta d'anar-hi perquè m'ho passo molt
bé fent manualitats i altres activitats. Allà també
anem d'excursió o a la platja. Bé, això abans de la
pandèmia, és clar. Dino al centre i, a mitja tarda
torno cap a Sant Boi. Un cop a la llar, durant la
setmana, fem jocs fins a l'hora de sopar. Els caps
de setmana mirem la tele i veiem alguna pel·lícula”

la por als contagis i va ser bastant dur. Una de les
coses que més desitjo és poder sortir a passejar i
seure en un bar per fer un cafè tranquil·lament.
També tinc moltes ganes de poder veure i passejar
la gossa de la meva germana, me l'estimo molt."

Com estàs vivint el temps de pandèmia?
“Molt malament, espero que aquest virus passi
aviat. La veritat és que és fatal havent d'estar tot
el dia amb la mascareta posada. A més, durant el
confinament vam haver d'estar a l'habitació per

Quines són les teves aficions? T'agraden els
animals i el cinema, oi?
“Si, els animals m'encanten, m'agrada cuidar-los
i en gaudeixo molt. De fet, vaig ajudar un temps
en un refugi i m'ho vaig passar molt bé. El cine i

la música també m'agraden, passo bones estones
veient pel·lícules, sobretot si són de por. I també
m'agraden molt el menjar xinès i el cafè.”
A la llar residència viviu vuit persones i us
acompanyen professionals que us atenen. Us
aveniu?
“Sí, tenim bona relació. Bé, de vegades tenim
discussions, però com passa a totes llars del
món, suposo. Jo estic molt a gust, em sento molt
autònoma i, al mateix temps, atesa per si necessito
qualsevol cosa.”
Tens la sensació que la gent et veu "diferent"?
“La veritat és que no em fixo en el fet de com en
veuen les altres persones. El que tinc molt clar és
que jo em veig normal, no tinc res d'estrany. El que
puguin pensar de mi és cosa seva i no em preocupa.
Així és com ho veig. ”
La llar residència és un dels recursos a Sant Boi per a
les persones amb discapacitat intel·lectual. El Centre
Ocupacional Sant Jordi (al Parc Sanitari Sant Joan
de Déu), la residència Los Sauces (especialitzada en
l'atenció a la pluridiscapacitat), el Servei Prelaboral
municipal, la Fundació Cassià Just, INTEC Serveis,
Ilunion Bugaderia, SERTEL o Igualssom en són altres.

