viure

Sant Boi
Setembre 2016

Una diada per a la història
Onze de Setembre
Sant Boi organitza un acte
per commemorar la
Diada de 1976 | pàg. 2-3

Termes romanes
La Generalitat declara les
Termes Romanes bé cultural
d’interès nacional | pàg. 6

Obres a l’estiu
L’Ajuntament ha aprofitat
les vacances per millorar
l’espai públic | pàg. 10

Altaveu 2016
El festival renova l’aposta
per les músiques amb
personalitat pròpia | pàg. 12
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aniversari
de la Diada
de 1976

Sant Boi celebrarà el dia 11 de setembre el
40è aniversari de la diada de 1976. La plaça
de Catalunya, escenari d’aquella jornada his
tòrica, acollirà a partir de les 19.30 hores un
acte institucional convocat per l’Ajuntament.
Amb el lema “Una diada per a la història”, es
recordarà la significació històrica d’aquell
gran esclat de llibertat i es retrà homenatge
a l’Assemblea de Catalunya.

Esperit plural i integrador

La diada de 2016 tindrà un caire comme
moratiu i reivindicarà l’esperit plural i in
tegrador que aquella concentració massiva
va suposar per a Catalunya en la conjuntura
històrica del moment. Sant Boi va acollir la
Diada de 1976 després que el govern es
panyol no n’autoritzés la celebració al Parc
de la Ciutadella de Barcelona. La presència
de la tomba de Rafael Casanova a la ciutat
va ser un factor clau perquè Sant Boi fos, fi
nalment, l’escenari de la primera celebració
tolerada de la Diada Nacional de Catalunya
després de la dictadura franquista.

Sant Boi retrà
homenatge a
l’Assemblea
de Catalunya
i reivindicarà el
caràcter plural
i integrador
d’aquella trobada
històrica i
multitudinària

El lema de la
convocatòria és
“Una diada per a la
història”

La diada d’enguany retrà homenatge a
l’Assemblea de Catalunya, un dels organis
mes convocants de la concentració massiva
de fa 40 anys, per fer un reconeixement a
l’esperit que aquella plataforma unitària de
forces polítiques, socials i sindicals va re
presentar en la defensa dels drets i les lli
bertats del país. Durant l’acte es descobrirà
una placa commemorativa com a reconei
xement del seu paper.

La senyera, protagonista

L’acte institucional començarà amb la his
sada d’una senyera. De fet, la senyera tindrà
un paper protagonista a l’escenari i al con
junt de la plaça de Catalunya. L’Ajuntament
fa una crida perquè les persones assistents
a l’acte portin senyeres i perquè els sant
boians i les santboianes guarneixin amb
senyeres les seves façanes aquell dia.
La Coral Sant Jordi, que va tenir un pa
per destacat en la diada de 1976 sota la
direcció d’Oriol Martorell, participarà en la
commemoració, juntament amb les corals

Viure Sant Boi
N setembre 16

2

de Sant Boi (han confirmat l’assistència les
corals Renaixença, Ressò, Pedres Blanques
i La Gavina) per cantar amb el públic assis
tent el Cant de la Senyera i Els Segadors a
l’inici i la cloenda de l’acte, respectivament.
L’ alcaldessa, Lluïsa Moret , obrirà els par
laments de l’acte, durant el qual es llegiran
textos de Jordi Carbonell, un dels oradors
d’aquella jornada, recentment mort, i de
l’historiador Josep Benet, un dels orga
nitzadors, entre d’altres. Mentrestant, a
l’escenari es projectaran imatges de vídeo
i fotografies d’aquell dia històric.
L’Ajuntament convidarà a aquest acte ins
titucional de l’Onze de Setembre les màxi
mes autoritats de les principals institucions
de Catalunya.

Ofrena floral

El matí de l’11 de setembre també tindrà
lloc la tradicional ofrena floral que se ce
lebra cada any davant la tomba de Rafael
Casanova, a l’església parroquial de Sant
Baldiri. L’acte començarà a les 10 hores.

El Cant de la
Senyera obrirà la
trobada a partir
de les 19.30 hores
La trobada commemorativa de la
diada de 1976 començarà a la plaça
de Catalunya al voltant de les 19.30
hores. Des de mitja hora abans, diverses
entitats de cultura popular de Sant Boi
actuaran per ambientar els moments
previs a l’acte institucional.
A l’hora convinguda, la Coral Sant
Jordi pujarà a l’escenari amb les corals
de Sant Boi
per interpretar
juntament,
amb el públic
assistent, el Cant
de la Senyera al
mateix temps
que s’hissarà
una senyera.
Abans dels
parlaments
oficials de les
autoritats,
es podran sentir pels altaveus unes
paraules que l’historiador Josep Benet
va dedicar al que ell va anomenar
“l’11 de setembre de l’esperança”, en
l’organització del qual va tenir un paper
protagonista.
Després, també es podran escoltar un
poema de Paco Candel i la lectura d’un
fragment de la intervenció d’aquell dia
de l’orador Jordi Carbonell en nom de
l’Assemblea de Catalunya.
Durant l’acte es recordarà la
significació i la trascendència històrica
de la diada de 1976.
A continuació, es descobrirà una
placa commemorativa en
reconeixement a l’Assemblea de
Catalunya, abans de finalitzar la trobada
amb la cantada col·lectiva de l’himne
nacional, Els Segadors.

www.santboi.cat/diada

El govern espanyol no va autoritzar la diada de 1976 al Parc de la Ciutadella. Sant Boi va acollir, finalment, l’acte

Aquella diada històrica de 1976
El setembre de 1976, mesos després de la
mort de Francisco Franco, Catalunya aspi
rava a legalitzar la seva diada nacional. El
govern espanyol no va autoritzar que la ce
lebració tingués lloc al Parc de la Ciutade
lla de Barcelona i, després de llargues ne
gociacions, com a alternativa es va escollir
Sant Boi. El valor simbòlic de la tomba de
Rafael Casanova en va ser la raó principal.
La comissió organitzadora va tenir molt
poc temps per muntar i difondre l’acte,
que es va celebrar a la plaça de Catalunya,
amb una afluència de públic massiva. Més
de 100.000 persones es van desplaçar des
de tots els racons del país per participar-hi.
Des del pont de Cornellà fins a la Colònia
Güell, les entrades a la ciutat es van abarro
tar de cotxes, mentre el carrilet transportava milers de persones fins a Sant Boi.
L’actriu Maria Josep Arenós va obrir l’acte
al voltant de les cinc de la tarda. Després
d’un minut de silenci en record de les per
sones mortes per la llibertat, hi van tenir
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La jornada
va ser una
fita històrica
en el procés de
transició cap a la
democràcia

lloc les intervencions dels tres oradors pre
vistos: Miquel Roca, en representació del
Consell de Forces Polítiques; Octavi Saltor,
de la Lliga Catalana, i Jordi Carbonell, en
nom de l’Assemblea de Catalunya.
L’acte va continuar amb la lectura de
nombroses adhesions de partits polítics,
entitats i personalitats d’arreu del món.
Finalment, es va llegir un missatge del
president de la Generalitat a l’exili, Josep
Tarradellas, i la Coral Sant Jordi, dirigida
per Oriol Martorell, va entonar el Cant dels
Segadors acompanyada per milers de veus.

Una celebració unitària

La unitat va presidir aquella jornada, una fita
en la història contemporània de Catalunya.
Des d’aleshores, les forces polítiques cata
lanes tornen cada any a Sant Boi per parti
cipar en l’ofrena floral davant la tomba de
Rafael Casanova. En el record, aquell esclat
de civisme, llibertat i afirmació col·lectiva
de la voluntat nacional i democràtica.

Una ciutat orgullosa de la seva història
NL’Ajuntament treballa per valorar el patrimoni local i reforçar la identitat santboiana

1 Sant Boi, ciutat mil·lenària

Sant Boi de Llobregat té un ric patrimoni
cultural que és testimoni de la seva història
mil·lenària. L’Ajuntament treballa per
donar a conèixer i fer valer el patrimoni i la
història local. La recent declaració de les
Termes romanes com a bé cultural d’interès
nacional (BCIN) per part del govern de la
Generalitat de Catalunya constitueix una
mostra del reconeixement creixent envers
aquesta tasca.

2 La zona museística,
cor de la ciutat

El Museu de Sant Boi, amb seu a la casa
pairal Can Barraquer, és el gran motor de
la recuperació i la difusió del patrimoni
cultural i històric. En el cor del nucli antic,
aquest equipament emblemàtic configura
la zona museística de Sant Boi, juntament
amb les Termes romanes, Can Torrents i la
Torre de Benviure. Tot plegat, constitueix
un recorregut històric per vestigis de les

El Museu de
Sant Boi és
el punt de
referència
per difondre
la història i el
patrimoni de
Sant Boi

èpoques romana, medieval i moderna, que
atreuen cada any 25.000 visitants i partici
pants en activitats divulgatives.

3 Edificis històrics

Molts espais de la ciutat protegits per la
seva vàlua arquitectònica i o pel seu prota
gonisme històric són actualment propietat
municipal i viuen una nova vida en la funció
de centres cívics (com ara Can Massallera
o Cal Ninyo) o com a seu d’altres serveis
municipals i dependències administrati
ves (Can Jordana, la Torre del Sol, el Palau
de Marianao, El Núria...). L’Ajuntament i la
societat civil santboiana treballen perquè
l’Ateneu Santboià recuperi el paper central
que durant dècades va tenir en la vida cul
tural i social de Sant Boi.

4 La figura de Rafael Casanova
Can Barraquer és des de 2011 la seu del
Museu de Sant Boi. En aquest edifici del
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carrer del Pont va viure els seus darrers anys
Rafael Casanova, conseller en cap de Barce
lona durant el setge de les tropes borbòni
ques que va finalitzar amb la famosa derrota
de l’11 de setembre de 1714. La vinculació
de la ciutat amb la figura de Rafael Casano
va (protagonista d’una exposició permanent
al museu de la ciutat) ha fet de Sant Boi un
dels escenaris principals de les celebracions
de la Diada Nacional de Catalunya.

5 La diada històrica de 1976
Enguany es compleixen 40 anys de la pri
mera diada autoritzada després de la dicta
dura, que va aplegar a la nostra ciutat més
de 100.000 persones arribades des de tots
els racons de Catalunya. La presència de
la tomba de Rafael Casanova a la capella
de la Pietat de l’església de Sant Baldiri va
ser un factor clau per a l’elecció de Sant Boi
com a escenari d’aquella concentració. Amb
l’ofrena floral davant d’aquesta tomba, Sant
Boi continua essent any rere any punt de re

ferència obligat de les celebracions de l’Onze
de Setembre, enguany amb una convocatòria
especial a la plaça de Catalunya amb motiu
del 40è aniversari.

6 El festival Altaveu

Des de fa gairebé 30 anys, a l’entorn de l’Onze
de Setembre se celebra a Sant Boi l’Altaveu,
el festival de música més veterà de Catalun
ya. Amb el pas del temps, el certamen s’ha
mantingut fidel a la idea originària de ser
una plataforma per a la difusió de la música
d’autor catalana i ha diversificat l’oferta pro
gramàtica amb una aposta continuada per
la diversitat d’estils i els productes musicals
amb personalitat artística pròpia. L’Altaveu
és ja un patrimoni inqüestionable de la cul
tura catalana i de la identitat de Sant Boi.

7 Reforçant la identitat local

L’Ajuntament treballa per reforçar la
identitat santboiana tot aprofitant els
principals valors i potencials de Sant Boi,
com ara el patrimoni històric i cultural —
però també l’entorn natural, el parc agrari
o la relació històrica amb la salut mental—,
tot convertint-los en elements d’atracció

turística i en actius econòmics. A aquests
factors amb un alt grau de desenvolupament
a la ciutat s’han sumat recentment altres
àmbits en què Sant Boi comença a ser
referent, com ara l’emprenedoria social o les
polítiques de proximitat.

8 Orgull de ciutat

Festes populars com la Fira o la Carxofada
són altres elements que identifiquen Sant Boi
de manera inequívoca i fan que santboians i
santboianes se sentin orgullosos i orgulloses
de la seva ciutat. La ciutat del riu Llobregat,
de la muntanya de Sant Ramon i de l’ermita
del mateix nom, que amb l’església de Sant
Baldiri dibuixen el perfil característic de la
nostra silueta urbana. La ciutat bressol del
rugbi, la ciutat dels hospitals psiquiàtrics i
la ciutat dels germans Gasol.

9 El nom de Sant Boi, arreu

Els jugadors de bàsquet Pau i Marc Gasol
i el científic Manel Esteller encapçalen
la llista de persones que, com a referents
de les professions respectives a nivell
internacional, contribueixen a donar a
conèixer arreu del món el nom de Sant Boi.
La cantant i actriu Dolo Beltrán, el corredor
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de fons Pau Capell, el músic de jazz Toni
Solà, l’escriptor Kiko Amat, els atletes Javier
Delgado i Cristina Lara o el raper ZPU, entre
altres, són també figures amb una presència
destacada en els mitjans de comunicació.
De manera més anònima, molts homes i
dones de la localitat, grans i joves, obtenen
premis i reconeixements per l’excel·lència
de la seva tasca, per exemple en els àmbits
educatiu i acadèmic. Tots plegats són,
d’una manera o d’una altra, ambaixadors
de la ciutat i motiu d’orgull per als seus
conciutadans i conciutadanes.

10 Esdeveniments
internacionals

El nom de Sant Boi aconsegueix ressò amb
la celebració d’esdeveniments culturals i
esportius de primer nivell amb ressò més
enllà dels límits del terme municipal. El
festival Altaveu n’és un clar exemple, però
també les competicions internacionals
que periòdicament s’organitzen al voltant
d’esports amb gran tradició a la ciutat, com
ara el rugbi o el beisbol. Aquest mateix
estiu, per exemple, Sant Boi ha acollit els
campionats d’Europa de categoria juvenil
de beisbol i pentatló modern.

Les Termes, bé cultural d’interès nacional
Les Termes romanes de Sant Boi han estat
declarades com a bé cultural d’interès na
cional (BCIN). La Generalitat de Catalunya
va anunciar a mitjan mes de juliol la de
cisió de concedir al conjunt arqueològic
santboià aquesta categoria de protecció
legal, a petició de l’Ajuntament. En la pràc
tica, aquesta figura jurídica reconeix els
vestigis dels banys d’època romana situats
a l’avinguda Maria Girona com un bé de la
màxima rellevància dintre del patrimoni
cultural català.
La declaració de les Termes roma
nes com a bé cultural d’interès nacional
s’inscriu en la categoria de Patrimoni
Arqueològic. Només tres elements ar
queològics més de la comarca del Baix
Llobregat gaudeixen de la màxima cate
goria de protecció jurídica: les mines pre
històriques de Can Tintorer, a Gavà, i dos
conjunts de restes neolítiques emplaçats
al jaciment de l’Aragall, a Abrera. En la
categoria de Patrimoni Arquitectònic, els
elements de Sant Boi que consten com a
béns culturals d’interès nacional són qua

tre: les torres de Fonollar, Llor i Benviure
i el Castell de Sant Boi (hotel El Castell).
L’escrit que acompanya la declaració del
govern català assenyala que les Termes
romanes de Sant Boi són “un jaciment de
referència per a l’estudi del territori de la
Barcino romana” i tenen una gran rellevàn
cia per estudiar el món romà a Catalunya i
la resta de l’Estat.

Les més ben conservades

La singularitat del conjunt arqueològic
santboià rau en el fet que són les termes
privades més completes que han arribat
fins als nostres dies a Catalunya. L’excel·lent
grau de conservació ha permès adequar-les
com un recurs patrimonial de primer ni
vell per entendre els sistemes termals que
existien en l’època romana (la calefacció,
els tipus de cambres d’aigua amb diferents
temperatures, etc.).
Les Termes romanes de Sant Boi són uns
banys de caràcter privat que formaven part
d’una vil·la rural dedicada principalment al
conreu de la vinya i la producció de vi. Es van
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La
Generalitat
ha reconegut
la vàlua
arqueològica
de les restes
romanes de
Sant Boi dintre
del patrimoni
cultural català

construir a les acaballes del s. II d. de C., en
una època d’esplendor econòmic a la zona, i
van continuar en ús fins al s. V, sempre com
a banys de caràcter familiar. Al s. XVII s’hi va
construir a sobre una masia, la qual cosa va
facilitar que es conservessin. La descoberta
de les restes es va produir l’any 1953 i des de
l’Onze de Setembre de 1998 es poden visitar
amb la coberta i l’aspecte actuals.

Aigua freda, tèbia i calenta

Les termes de Sant Boi estaven formades
per dos grups d’edificació paral·lels. L’un
contenia les cambres fredes: l’apodyterium
(vestidor), el frigidarium (sala freda) i la cella
piscinalis (piscina freda). L’altre, allotjava les
cambres calentes: tepydarium (sala tèbia),
sudatorium (bany de vapor) i caldarium (sala
de bany calent).
Més de 5.000 persones visiten les Ter
mes romanes cada any (principalment,
alumnes de les escoles i públic familiar) i
moltes altres participen en activitats orga
nitzades pel Museu de Sant Boi a les seves
instal·lacions.

El Museu de Sant Boi:
patrimoni local i memòria històrica
Can Barraquer, la masia on va viure
Rafael Casanova, és la seu actual del
Museu de Sant Boi. Molt a prop hi ha
les Termes romanes i la casa pairal
de Can Torrents. Aquestes tres edificacions, situades al bell mig del nucli
històric, configuren la zona museística

de Sant Boi juntament amb la Torre de
Benviure. Tot plegat, constitueix una
interessant col·lecció de vestigis de les
èpoques romana, medieval i moderna.
El Museu de Sant Boi treballa dia a dia
per investigar en l’entorn de la història
de Sant Boi i difondre els resultats

d’aquesta tasca investigadora, i s’ocupa
també a conservar les restes històriques trobades a la ciutat i organitzar
activitats, principalment adreçades a
les famílies, que contribueixen a millo
rar el coneixement del patrimoni local i
a recuperar la memòria històrica.

Termes Romanes

Noves passes
per recuperar
l’Ateneu per a
la ciutadania
Can Barraquer
Torre de Benviure

Can Torrents
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L’Ateneu Santboià va tenir
durant molts anys un paper molt
important en la vida cultural
i social de Sant Boi. El procés
per a la recuperació d’aquest
protagonisme continua fent
passes endavant. A l’espera de la
construcció d’un nou equipament
cultural, ja fa temps que els jardins
de l’Ateneu Santboià s’utilitzen per
acollir-hi balls, concerts i altres
propostes culturals. Des d’aquest
estiu, també es fan activitats
als espais exteriors del recinte,
gràcies al projecte comunitari
que l’entitat Amics de l’Ateneu
ha batejat com La Terrasseta. Al
juliol hi va tenir lloc una jornada
participativa en què es van pintar
col·lectivament tres murals per
ajudar a mantenir viu l’esperit
de l’Ateneu i donar-li visibilitat.
Mentrestant, l’Ajuntament i les
entitats que treballen activament
per a la recuperació de l’Ateneu
han creat una comissió de
seguiment del procés. El consistori
ha sol·licitat a la Unió Europea,
dintre de la darrera convocatòria
dels fons FEDER, finançament
per ajudar a sufragar el cost dels
treballs de rehabilitació que s’han
de dur a terme.

Sant Boi acoge
competiciones
internacionales
de softbol i
pentatlón
Sant Boi ha acogido este verano
dos competiciones deportivas
de primer nivel internacional en
categoría juvenil: el Campeonato
de Europa de Pentatlón Moderno
(27-31 julio, Estadi Municipal Joan
Baptista Milà) y el Campeonato
de Europa de Softbol Femenino
Juvenil (1-6 agosto, Estadi
Municipal de
Beisbol).
En pentatlón
moderno
(deporte
olímpico que
consta de
cinco pruebas:
tiro deportivo,
esgrima, natación, salto ecuestre
y carrera a pie campo a través)
se impusieron en categoría
individual el bielorruso Ivan
Khamtsou y la rusa Xeina Fralcova.
Sus selecciones nacionales fueron
también las ganadoras en las
respectivas pruebas por equipos.
En softbol, la victoria fue para
Gran Bretaña, que venció a Italia
en la final por un ajustado 0-1,
mientras que España se clasificó
como séptima
de las doce
selecciones
participantes.
Las
competiciones
fueron
organizadas
con gran éxito
por las federaciones catalanas de
ambos deportes. Un total de 400
jóvenes deportistas de más de 20
países europeos participaron en
los dos torneos.

Nuevos premios
institucionales
para la carrera
científica de
Manel Esteller
El cientifíco santboiano Manel Es
teller recibirá el próximo 10 de sep
tiembre la Medalla de Honor del
Parlament de Catalunya en catego
ría de oro. La entrega de la medalla,
máxima distinción que otorga la cá
mara catalana, tendrá lugar durante
un acto institucional vinculado a las
conmemoraciones de la Diada Nacio
nal de Catalunya. La alcaldesa, Lluïsa
Moret, asistirá al acto encabezando
una delegación municipal.
Manel Esteller es el director del Pro
grama de epigenética y biología del
cáncer en el Institut d’Investigacions
Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL).
La medalla reconoce su trayectoria
científica y sus éxitos en la lucha con
tra el cáncer.
El oncológo de Sant Boi también ha
recibido recientemente la noticia de

la concesión del Premi Internacional
Catalunya 2016, en este caso junto
a sus colegas Josep Baselga y Joan
Massagué. La Generalitat les hará
entrega el 25 de octubre de este ga
ladrón, al que concurrían 138 candi
daturas de 57 países. El veredicto del
jurado valora la “revolucionaria tarea
en la investigación oncológica” de es
tos tres científicos catalanes.

Pau Gasol, medallista
olímpico por tercera vez
El jugador de baloncesto santboiano
Pau Gasol se ha colgado al cuello este
verano, en los JJOO de Rio, su tercera
medalla olímpica. El nuevo pívot de
los San Antonio Spurs tuvo una vez
más un papel fundamental en el éxi
to conseguido por la selección espa
ñola, que en esta ocasión se adjudicó
el bronce tras vencer a Australia en
un ajustado partido.
Los números de Pau hablan por sí
solos: fue el jugador con mejor valora
ción del torneo (23,1 de media),, líder
absoluto en rebotes (8,9 por partido)
y primero en promedio anotador (19,5
puntos). En el trascurso de la compe

tición se convirtió en el jugador con
más puntos sumados en la historia de
la selección, tras superar el anterior
registro, en poder de Juan Antonio
San Epifanio, ‘Epi’. Tras la medalla de
bronce de Rio, Pau Gasol acumula un
total de 10 medallas en campeonatos
europeos, mundiales y olímpicos ob
tenidas desde el año 2001.
Sant Boi ha reconocido en varias
ocasiones la trayectoria deportiva de
Pau Gasol, que el año 2002 recibió la
Medalla al Mérito Deportivo. Su her
mano Marc, que también cuenta con
esta distinción, no pudo competir en
Rio a causa de una lesión.

Viure Sant Boi
N setembre 16

8

Manel Esteller, Hijo Predilecto de
Sant Boi desde el año 2002, engrosa
de este modo una larga lista de pre
mios y reconocimientos a su carrera
científica, que le ha convertido en un
referente internacional en epigenéti
ca, es decir, el estudio de los condi
cionantes externos que actúan como
interruptores de los factores genéti
cos que activan el cáncer.

Orgullosa de Sant Boi

H

a arribat setembre i iniciem un nou curs ple
de reptes i novetats. A Sant Boi, el calendari
ens assenyala amb claredat les fites del camí:
després de l’Aplec de Sant Ramon, dos esdeve
niments de ciutat se’ns plantegen cada any com
a grans cites posteriors a les vacances.
Per un costat, l’Altaveu, un festival de música
que té el prestigi i el reconeixement de les coses
ben fetes. Per l’altre, les celebracions de la Dia
da, en les quals Sant Boi juga sempre un paper
preeminent des de la multitudinària concentració
de 1976. Enguany en celebrarem el 40è aniver
sari, i ho farem sumant a la tradicional ofrena
floral del matí un acte institucional a la tarda, un
acte amb vocació de país que vol fer reviure, a la
nostra plaça de Catalunya, l’esperit plural i inte
grador d’aquella trobada inoblidable. Són els dos
reptes més immediats que tenim al davant, dos
esdeveniments que ja formen part de la nostra
història, de la nostra identitat i del nostre patri
moni simbòlic.
Hem treballat molt en els darrers anys per fer va
ler aquest patrimoni, i fora de Sant Boi ja estan re
coneixent aquesta feina. Per exemple, vam marxar
de vacances amb la bona notícia que la Generalitat
ha declarat bé nacional d’interès local les Termes
romanes, un altre símbol del nostre patrimoni, i
aquests mesos Sant Boi ha acollit esdeveniments
esportius de primer nivell internacional. Durant l’es
tiu, també hem tingut bones notícies protagonitza
des per dos dels santboians més universals: Pau
Gasol, de nou medallista olímpic, i Manel Esteller,
que segueix fent troballes i recollint premis en la
seva incansable lluita contra el càncer. Són molts
els motius que tenim per sentir-nos orgullosos i or
gulloses de Sant Boi.

H

a llegado septiembre e iniciamos un nuevo curso
lleno de retos y novedades. En Sant Boi, el calen
dario nos señala con claridad los próximos hitos del
camino: tras el Aplec de Sant Ramon, dos grandes
acontecimientos se nos plantean cada año como
grandes citas para después de las vacaciones.
Por un lado, el Altaveu, un festival de música que
cuenta con el prestigio y el reconocimiento de las
cosas bien hechas. Por otro lado, las celebraciones
de la diada, en las cuales Sant Boi juega siempre un
papel preeminente desde aquella multitudinaria
concentración de 1976. Este año celebraremos el
40º aniversario, y lo haremos sumando a la tradicio
nal ofrenda floral de la mañana un acto institucional
por la tarde, un acto con vocación de país que pre
tende hacer revivir en nuestra plaza de Catalunya
el espíritu plural e integrador de aquel encuentro
inolvidable. Son los dos retos más inmediatos que
tenemos por delante, dos acontecimientos que for
man ya parte de nuestra historia, nuestra identidad
y nuestro patrimonio simbólico.
Hemos trabajado mucho en los últimos años para
hacer valer este patrimonio, y fuera de Sant Boi ya
reconocen ese trabajo. Por ejemplo, marchamos de
vacaciones con la noticia de que la Generalitat ha
declarado bien nacional de interés local las Termas
romanas, otro símbolo de nuestro patrimonio, y es
tos meses Sant Boi ha acogido eventos deportivos
de primer nivel internacional. Durante el verano,
también hemos tenido buenas noticias protagoni
zadas por dos de los santboianos más universales:
Pau Gasol, de nuevo medallista olímpico, y Manel Es
teller, que sigue realizando hallazgos y recogiendo
premios en su incansable lucha contra el cáncer. Son
muchos los motivos que tenemos para sentirnos or
gullosos y orgullosas de Sant Boi.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

N Treballem per
reforçar el nostre
patrimoni històric,
simbòlic i cultural
N Trabajamos para
reforzar nuestro
patrimonio histórico,
simbólico y cultural

1

2

3

4
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Finalitzen la majoria de les obres iniciades
durant els mesos d’estiu a Sant Boi
L’Ajuntament ha aprofitat l’època de vacances per realitzar obres a la ciutat amb les molèsties mínimes per a la

ciutadania. Els treballs de millora més destacats han estat l’inici de les obres de millora integral dels polígons industrials i les
reparacions previstes a la piscina de la Parellada. Cal sumar-hi obres habituals en aquestes dates, com ara el manteniment de les
escoles públiques o algunes petites actuacions a l’espai públic. Dos equipaments públics importants: el Mercat de la Muntanyeta i
el nou CAP Molí Nou, han quedat gairebé enllestits, pendents de l’entrada en funcionament.

Obres al carrer
1 Millora integral dels polígons industrials


Durant la segona quinzena de juliol va començar la renovació
de la urbanització als polígons industrials. Aquesta obra consisteix en la reparació de trams de vorera en mal estat i es troba en
grau d’execució avançat. Més endavant es canviarà l’enllumenat
i es reasfaltarà. El pressupost ha estat d’1,25 milions euros.

Una part important
de les inversions
que realitza
l’Ajuntament es
financen gràcies al
superàvit generat
en pressupostos
d’anys anteriors

2 Entorn del CAP Molí Nou


La urbanització de l’entorn del nou edifici està acabada i oberta per
a l’ús. Les obres de construcció del CAP, a càrrec de la Generalitat,
també estan acabades i únicament caldrà fer la connexió dels serveis. Urbanització de l’entorn: 240.000 euros.

5 Rehabilitació de centres educatius públics


L’actuació més destacada són les obres de remodelació de l’Escola
Amat Verdú. També s’ha fet el manteniment d’una dotzena
d’instal·lacions escolars. Entre altres, s’ha dut a terme la rehabilitació
de l’accés a l’Escola Marianao, s’ha canviat la pintura interior de La
Marta, Parellada i Benviure i s’han rehabilitat els lavabos dels cen
tres Josep Maria Ciurana i Cooperativa. També han començat obres a
l’Escola Municipal de Música. Cost: 500.000 euros.
6 Millores al poliesportiu La Parellada (piscina)


Millora de la piscina al poliesportiu. Condicionament de la coberta,
nous aparells de deshumidificació, nou enllumenat i reparacions
(cost: 495.000 euros). La piscina començarà el 15 de setembre.

3 Millores de l’espai públic


7 Altres millores en instal·lacions esportives


Entre altres, sustitució de llambordes a la plaça del Mercat
Vell, nova plataforma d’autobusos al carrer Dídac Priu, sifonament de reixes al c/ Montevideo i altres. Cost de les actuacions:
300.000 euros.
4 Canvi


Obres en equipaments

Renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol Marianao-Poblet
(140.000 euros).
8 Reforma del Mercat de la Muntanyeta


de l’enllumenat públic a Francesc Macià

Les obres (2,88 milions d’euros) han deixat enllestides 4 noves parades per part de les persones i les empreses propietàries.
Aviat s’instal·larà un nou establiment de Casa Ametller i l’oficina
d’espedició del DNI. L’espai estarà a ple rendiment al mes d’octubre.

Finalitzada la instal·lació de 33 punts de llum (en substitució dels anteriors): LED blanc, més lluminositat, llum més uniforme i reducció de
consum, emissions CO2 i contaminació lumínica. Cost: 180.000 euros.

Viure Sant Boi
N setembre 16

10

Primer pas del projecte
de carril bus a la C-245
La Generalitat ha obert la licitació de la re
dacció del projecte de millora de la mobi
litat de la C-245. L’actuació consisteix en la
creació d’un carril bus i una via ciclista en
el traçat de la C-245, que unirà cinc muni
cipis: Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Gavà
i Castelldefels. L’obra té una inversió esti
mada de 20 milions d’euros, que finançaran
a parts iguals la Generalitat i l’Àrea Metro
politana de Barcelona (AMB). Es preveu que
l’any que ve el projecte estigui redactat i es
licitin les obres.

15 quilòmetres

L’actuació abasta una longitud de 15 quilò
metres i els nous carrils es formaran a par
tir de l’ampliació de la carretera existent,
en alguns trams i, en d’altres, mitjançant
la reconfiguració de la calçada actual, la
senyalització horitzontal o la instal·lació
d’elements d’abalisament com a separa
dors. Aquest corredor de la C-245 suporta
uns 35.000 viatgers en autobús cada dia; en

algun tram, s’arriben a registrar més de 600
circulacions d’autobusos diàries, amb més
de 40 en hora punta.
El nou carril bus permetrà augmentar
fins a un 25% la velocitat comercial en els
trams urbans, així com guanyar seguretat
en trànsit i fiabilitat en serveis de transport
públic.

Millores en la xarxa d’autobusos

De cara al setembre, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) reforçarà en hora pun
ta la línia L85, que circula entre l’Hospitalet
de Llobregat i Gavà, passant per Cornellà,
Sant Boi i Viladecans, així com també la
línia L79, que va de Sant Boi a Barcelo
na, passant per Sant Joan Despí. Exacta
ment, el reforç de la L85 serà entre Gavà
i l’intercanviador de Cornellà, de dilluns a
divendres feiners. El reforç de la línia L79
suposarà una reducció de l’interval de pas
dels 15 als 10 minuts en hora punta del
matí i de la tarda n

L’Ajuntament ofereix una nova tanda
d’ajudes per el lloguer d’habitatges
L’Ajuntament destina 100.000 euros a una
nova convocatòria d’ajuts per al lloguer
d’habitatges a partir de setembre de 2016.
La primera línia d’ajuts està dedicada a sub
vencionar les despeses de la fiança (amb un
màxim de 600 euros), gestoria i constitu
ció d’avals (màxim 720 euros) i impost de
transmissions patrimonials (màxim 108 eu
ros), amb un total màxim de 1.428 euros.
La segona línia es destina a l’abonament
del lloguer (màxim de 100 euros al mes).
Les subvencions s’atorgaran en funció de
les circumstàncies familiars i econòmiques
i el temps de residència en el municipi (20
punts en cas de estar empadronats i resi
dir al municipi durant els darrers 6 anys o
10 punts en el cas de estar empadronats i
residir a Sant Boi durant els darrers 3 anys.
Aquesta nova convocatòria de subvencions

va adreçada a les persones que no hagin
sol·licitat la subvenció que concedeix la
Generalitat o aquelles persones que han
demanat la subvenció i els ha estat dene
gada. Les persones interessades a demanar
una subvenció han de demanar cita prèvia
a l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic
(OMAP). Per a més informació poden trucar
al telèfon 936 351 223.

74 famílies beneficiades

L’Ajuntament va destinar 50.000 euros a
la convocatòria d’ajuts al lloguer oberta el
passat mes de març. El resultat ha estat la
concessió de la subvenció a 74 famílies, de
les quals 54 han obtingut l’ajut de forma ín
tegra (en funció del barem) i 20 expedients
han estat subvencionats amb un 25% de
l’import previst inicialment.
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Infografia del
projecte de carril
bus a la C-245.

UN CERTAMEN AMB PROPOSTES DE
MARCADA PERSONALITAT ARTÍSTICA
Els dies 9 i 10 de setembre tindrà lloc la
28a edició del Festival de Música i Cançó
Altaveu. En aquesta ocasió, el certamen
oferirà un cartell farcit de noms propis que
exhibeixen una creativitat fora de normes i
un alt voltatge emocional.
Arriscades i enèrgiques són els millors
adjectius que defineixen les propostes musicals d’enguany. Els grups santboians Trau
i Coet tindran una presència molt destacada, l’inici del que vol ser una plataforma de
l’escena musical local, tot presentant en di
recte els seus treballs i les noves cançons.

Escenaris:
Cal Ninyo, plaça
de l’Ajuntament,
Jardins de l’Ateneu
Santboià, rambla
de Rafael Casanova
i Cinemes Can
Castellet.

NOVETATS QUE RESPIREN MÚSICA

El Festival Altaveu incorpora, a partir
d’aquest any, una secció nova anomenada
Altaveu +, que inclou un seguit d’activitats
amb l’objectiu que l’ambient de festival
s’escampi per altres indrets de la ciutat i
arribi a altres públics. En aquest sentit, hi
haurà un petit cicle de documentals musicals, en col·laboració amb el festival InEdit (guanyador d’un premi Altaveu 2015);
“converses” sobre rock i perifèries urbanes
(amb els escriptors Kiko Amat i Carlos Za
nón) i també sobre la relació de la dona i la
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indústria musical (amb Sonia Barba, Alícia
Rodríguez i Núria Torreblanca). I finalment,
un parell d’espectacles familiars, un prota
gonitzat pel col·lectiu Karxofetes, i l’altre
que aproparà la història del rock als nens i
les nenes en clau musical. L’Altaveu Frontera va rebre 174 maquetes. Per primer cop,
entre les 18 seleccionades pel jurat, han
estat quatre els grups elegits per votació
popular. Per tercer cop, Cultura F presen
tarà Sant Boi Urban Dance (dv. 9, 22 h), amb
acadèmies de dansa de la ciutat i destacats
intèrprets de l’escena hip hop nacional.

QUIMI PORTET
Ds. 10, 1.15 h
Jardins Ateneu Santboià

MARLANGO
Ds. 10, 22.30 h
Cal Ninyo

COET
Ds. 10, 23 h
Jardins Ateneu Santboià

FANGORIA
TRAU
Ds. 10, 00.05 h
Jardins Ateneu Santboià

COQUE MALLA
Ds. 10, 22 h
Plaça de l’Ajuntament

MARION HARPER
Ds. 10, 21 h
Cal Ninyo

ISMAEL SERRANO
Dv. 9, 0.30 h
Jardins Ateneu Santboià

BLAUMUT
Dv. 9, 22.30 h
Cal Ninyo

MAIKA MAKOVSKI
Dv. 9, 21 h
Cal Ninyo

+ INFO: festivalaltaveu.cat, culturasantboi.cat i santboi.cat

Venda
d’entrades

On line:
festivalaltaveu.cat
i ticketea.com
Punts de venda:
anticipada,
Can Massallera, i
els dies dels
concerts, als
diferents escenaris

ELS ARTISTES

El festival ha dissenyat una programació
valenta, sense espai per a l’avorriment, amb
un ull posat a l’escena musical catalana i
un altre a les bandes i solistes més inte
ressants del panorama estatal. Pel que fa
als primers, Quimi Portet presentarà a Sant
Boi el seu treball Ós bipolar, i els Blaumut i
Marion Harper ens mostraran el seu poten
cial com a representants d’una pedrera d’alt
nivell. Pel que fa al panorama musical es
tatal, Coque Malla i Ismael Serrano oferiran
concerts amb carisma i personaltat, Maika
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Makovski cantarà peces del seu esperat
nou disc i Marlango interpretaran, amb veu
i piano, cançons elegides pels seus fans en
un format que han anomenat Delicatessen.

ELS PREMIS ALTAVEU

Es lliuraran el dia 8 a Can Massallera. Reco
neixen artistes i entitats que han enriquit la
música catalana el darrer any. Els premiats
són Joana Serrat, Francesc Burrull, Festival
de Músiques Disperses (MUD), Lax’n’Busto,
Obesses i Manolo Garcia i Quimi Portet,
com a Premi Especial del Jurat.

L’Ajuntament
destina
20.000 euros
al Programa
Millora
L’Ajuntament ha destinat 20.000
euros (8.000 més que l’anterior
edició) per a la convocatòria del
Programa Millora . L’objectiu
d’aquest programa és incentivar
la posada al dia de la imatge
externa dels establiments, la
modernització interior dels locals
i la millora de l’accessibilitat i la
gestió del negoci
per adequar-la a les
noves necessitats
del mercat.
La iniciativa de
suport al comerç
urbà s’inscriu en les
accions que du a
terme l’Ajuntament
per ajudar a la
recuperació de
l’economia local.
La convocatòria
valora la millora
dels elements
que garanteixin l’accessibilitat
a persones amb mobilitat
reduïda, com, per exemple,
fer més accessible l’entrada
o l’interior de l’establiment:
passadissos, mobiliari, adaptació
d’emprovadors, adaptació dels
lavabos i altres.
El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el 31 de
desembre de 2016. A l’apartat
de tràmits del web municipal
s’informa sobre quan poden
demanar aquests ajuts les
persones físiques o jurídiques
titulars d’un establiment
comercial de venda al detall,
de restauració, de serveis
de bugaderia i tintoreria, de
perruqueria i estètica i les
agències de viatges detallistes.

Finestreta
Única
Empresarial,
a Sant Boi
L’Ajuntament s’ha adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE). Aquest
nou sistema de gestió comportarà la
possibilitat de fer de manera electrò
nica i centralitzada tots els tràmits
necessaris per dur a terme una acti
vitat econòmica a la ciutat.
En l’actualitat, aquests tràmits
es realitzen de manera presencial a
l’Oficina Municipal d’Atenció al Pú
blic. A partir de la pròxima tardor, hi
haurà també la possibilitat de fer-los
virtualment, des de l’apartat de trà
mits del web municipal (santboi.cat)
o des del Canal Empresa de la Gene
ralitat de Catalunya (gencat.cat).

Tramitació en línia

Accés a la FUE a través del Canal Empresa.

titularitat de l’activitat, entre d’altres
gestions.

Treball en xarxa

En total, es preveu que en un primer
moment s’hi puguin realitzar fins a 13
tràmits diferents: la declaració res
ponsable d’obertura, la consulta prè
via sobre la classificació de l’activitat,
la llicència ambiental, l’informe previ
en matèria d’incendis o el canvi de

La Finestreta Única Empresarial és un
requisit de la Llei 16/2015 de simpli
ficació de l’activitat administrativa.
L’Administració de la Generalitat i els
governs locals de Catalunya hi treba
llen en xarxa per reduir i simplificar
els tràmits i els procediments que cal

fer per posar en marxa un negoci i
fer-lo créixer, amb independència de
quina sigui l’administració responsa
ble. L’Ajuntament de Sant Boi aposta
per la millora, simplificació i moder
nització de la tramitació i la gestió
administrativa . En relació a l’activitat
empresarial, aquesta també és una
aposta per facilitar l’obertura de nous
negocis i el desenvolupament econò
mic de la ciutat.

Segona convocatòria del
projecte Primera Oportunitat
L’Ajuntament de Sant Boi contractarà
sis joves de Sant Boi amb formació
superior acabada i sense experiència
laboral en la seva especialització. El
contracte serà d’un mes de durada
amb una jornada de 25 hores setma
nals. Així, se’ls vol oferir una primera
oportunitat laboral.
Aquesta és la segona convocatò
ria del projecte Primera Oportunitat
previst en el Pla de Govern 2015-19
amb l’objectiu de donar una resposta
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innovadora a un dels problemes més
importants de la població jove de la
ciutat: les dificultats d’accés al mer
cat de treball.

Primers contractes

El passat mes de juliol, nou joves de
la ciutat ja van treballar a l’Ajunta
ment fent tasques relacionades amb
la seva formació acadèmica (universi
tària o cicles formatius de grau supe
rior) en diferents departaments.

Copa del Rei
i la Reina per
al beisbol i
el softbol
El Club de Beisbol i Softbol Sant Boi s’ha
proclamat campió de la Copa del Rei per
segon any consecutiu (i ha obtingut plaça
per a la Copa de Europa) després d’impo
sar-se en una final ajustada per 0-1 al Te
nerife Marlins. El llançador santboià, Eric
Izquierdo (MVP del torneig), juntament
amb una sòlida defensa de la novena blava,
va ser l’encarregat de mantenir a zero els
Marlins a la final celebrada el 14 d’agost.

Victòria del softbol

Els quatre millors equips de la Lliga Na
cional 2014 de softbol femení es donaven
cita al juliol a Orio (País Basc) per disputar
la Copa de la Reina. L’Antorcha defensava
títol i el Club de Beisbol i Softbol Sant Boi

Atletes de
Sant Boi al més alt
nivell competitiu

L’equip sènior de
softbol durant
l’European Cup
Woman celebrat a
la República Txeca.

es presentava com un dels grans candidats.
L’equip local, l’Orio, i l’Atlético San Sebas
tián completaven aquesta final a quatre. En
joc una plaça per a l’Europa 2015, la Copa
d’Europa de clubs de la temporada vinent,
que va recaure en l'equip santboià. L’equip
sènior femení va quedar en tercer lloc a
l’European Cup Woman.
Val afegir que el Camp de Softbol de Sant
Boi va acollir, de l'1 al 6 d'agost, el Cam
pionat d’Europa de Softbol Femení Juvenil,
que va acabar amb el triomf de l'equip de
Gran Bretanya n

Aniversari del
Club Gimnàstic

Més d’un centenar
de persones van
celebrar a Can
Massallera, el 28
de juliol, el 20è
aniversari del
Club Gimnàstic
Sant Boi (CGSB).
A l’acte, hi
va assistir
la regidora
d’esports, Maria
A. Barragán, el
president del
Club Gimnàstic
Sant Boi, Álvaro
Carrascal, i el
president de
la Federació
Catalana de
Gimnàstica,
Xavier Marc.
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La velocista santboiana del FC
Barcelona, Cristina Lara, va completar
el doblet en el Campionat d’Espanya
Promesa, celebrat
aquest estiu a Toledo.
La joves esportista es
va imposar en la prova
de 200 metres llisos
després de guanyar
la de 100. Lara es va
endur la victòria en el
doble hectòmetre, amb
una marca personal de
23.70 segons (-0.8), que
va superar el rècord
anterior dels campionats que ella
mateixa compartia amb Elena Moreno
amb 23.86 segons. Cristina Lara va
aconseguir la medalla
d’or en la prova de 100
metres llisos, amb una
marca de 11.63 (+0.0), i
av establir un nou rècord
dels campionats.
L’atleta santboià
Javier Delgado, corredor
de tanques del FC
Barcelona, va aconseguir
la cinquena medalla
d’or de la delegació
espanyola en el Campionat Mediterrani
Sub-23 disputat a Tunísia en aconseguir
una victòria espectacular amb marca
personal inclosa en la prova de 400
metres tanques (50.73
segons). Delgado havia
aconseguit la medalla
d’or al Campionat
d’Espanya Promesa, amb
un temps de 50.27.
Finalment, el corredor
santboià de curses de
muntanya, Pau Capell,
va aconseguir el primer
lloc a la TDS de l’UltraTrail du Mont-Blanc,
celebrada el 25 d’agost. Enguany ha
aconseguit també la primera posició a
l’Ultra Trail Austràlia.

Visita a San Miguelito. Una delegació de Sant Boi va visitar Nicaragua al juliol per assistir a Managua

al 1r Congrés Internacional d’Agermanaments de municipis. La delegació (encapçalada per Alba Martínez,
tinenta d’alcalde de Ciutat Educadora, Cooperació, Solidaritat i Pau) va fer un seguiment dels projectes de
cooperació que s’estan duent a terme a San Miguelito, agermanat amb Sant Boi des de fa més de 20 anys.

Defensors i
defensores dels
Drets Humans
Ciutats Defensores dels Drets Humans
és un projecte impulsat conjuntament
per l’Ajuntament de Sant Boi, la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat,
l’Institut de Drets Humans de Catalunya
i l’Institut Català Internacional per la
Pau, que compta amb la participació
d’altres municipis catalans, institucions
i entitats. L’objectiu és donar a conèixer
la feina dels defensors i les defensores
dels drets humans, cosa que contribueix
a conscienciar la població de les
ciutats participants sobre la necessitat
d’integrar la defensa dels drets humans
en el dia a dia.
Els defensors dels drets humans
(procedents de Síria, Palestina, Rwanda,
el Brasil, Colòmbia, Hondures, Uganda,
el Perú i la Xina) seran rebuts pel
Parlament, la Diputació de Barcelona,
la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona .
Així mateix, mantindran reunions
institucionals amb organismes de
defensa dels drets humans, com el
Síndic de Greuges i el Fòrum de Síndics i
Defensors Locals de Catalunya.
Més informació:
ciutatsdefensoresdretshumans.
wordpress.com

20 anys de Barrejant i
Dia Internacional de la Pau
Enguany es celebren 20 anys de la primera edició del Barrejant. Per commemorar
aquest esdeveniment, s’ha preparat una exposició de carrer en la qual es podrà veure
un recull de totes les edicions, des de 1996.
Juntament amb l’exposició, s’ha elaborat un
documental amb els testimonis de les persones que hi han participat.
La Trobada de la Solidaritat tindrà lloc
els dies 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre
sota el lema “Som iguals, som diferents.
20 anys de Barrejant: 1996-2016”. L’acte
inaugural es farà el dia 30 de setembre a
Can Massallera, a les 19 h, i serà a càrrec
d’un dels participants del projecte “Ciu-

Dia de la Pau

Sant Boi celebra
aquest mes de
setembre el Dia
Internacional de la
Pau amb activitats
dedicades a la pau
a Colòmbia (vegeu
Agenda a les
pàgines 22 i 23).

tats Defensores dels Drets Humans”, Jeison
Castaño “Jeihhco”, activista colombià per la
pau a les comunes de Medellín.

Programa d’activitats

Aquesta edició especial de Barrejant oferi
rà un ampli ventall d’activitats amb espec
tacles, activitats lúdiques i conferències i
taules rodones (amb la presència destaca
da de les persones convidades al projecte
“Ciutats defensores del Drets Humans”). La
programació es pot consultar al web municipal (santboi.cat), al web de la trobada
(barrejant.cat) i a l’Agenda d’aquest Viure
Sant Boi (pàgines 22 i 23) n

Conveni amb el Fons Català de Cooperació
El 20 de juliol es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Boi i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD).
En la signatura van participar l’alcaldessa, Lluïsa Moret i la presidenta del
Fons i alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó.
L’aportació al Fons és de 62.674 euros ,que es destinaran al Pla
d’Educació i Formació per a la Solidaritat de Sant Boi 2016, campanyes
d’emergència (terratrèmol d’Equador i persones refugiades), al projecte
Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016 i al projecte “Servicio social
para la paz. Construyamos la paz: caminos alternativos a la guerra”, de la
Fundación DHOC de Colòmbia.
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha
instal·lat nous miradors a la Muntanyeta
L’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) ha instal·lat nous miradors
sobre el camí de carena del parc de
la Muntanyeta. Es tracta de llocs de
trobada, estada i observació, que do
naran servei no només al visitant es
poràdic, sinó també a escoles, grups i
gent inscrita a una multitud d’activi
tats que es desenvolupen al parc.
El camí de carena és un dels ca
mins forestals més importants del
parc de la Muntanyeta. Té una situa
ció privilegiada que el converteix en
un magnífic lloc d’observació i con
templació del parc, del municipi i de
gran part de la geografia que l’envol
ta, com és el riu Llobregat i la seva
desembocadura, Collserola, Barcelo
na, l’aeroport del Prat, el Parc Agrari i
tot el litoral fins al Garraf.

Observar les vistes

Els nous miradors permeten obser
var millor les vistes. Es tracta d’una
plataforma que s’orienta cap a les

Els miradors són un lloc de trobada i coneixement de l’entorn.
millors vistes. Una línia de fusta neix
del terra i es transforma en una po
tent línia horitzontal, que emmarca
el paisatge i que torna a girar per fer
de banc on descansar i contemplar el

paisatge. Un senyal associat a cada
mirador donarà informació del relleu
que s’hi veu, ajudant així a la seva
difusió i comprensió i dotant tota la
proposta d’un caire educatiu.

trolades. Al voltant de 600 gats són
cuidats i alimentats diàriament per
un grup de persones que voluntària
ment dediquen el seu temps lliure a
aquesta tasca. Més de 800 gats han
estat esterilitzats en aquests darrers
quatre anys.
Cal que els ciutadans no deixin
menjar al carrer de manera descon

trolada, ja que això només genera
brutícia, plagues i molèsties.
D’acord amb l’ordenança, està pro
hibida l’alimentació dels animals ro
damons sense autorització. Per tant,
es demana a qui vulgui col·laborar
en l’alimentació i cura dels gats de
carrer que es posin en contacte amb
l’Ajuntament.

Control de les
colònies de
gats de carrer
L’Ajuntament disposa d’un programa
per controlar les colònies de gats del
municipi consistent en l’esterilització i
el control sanitari dels individus i en
l’establiment de punts d’alimentació.
Cada colònia és vigilada per un grup
de cuidadors col·laboradors de l’Ajun
tament. L’establiment de colònies con
trolades de gats té tres objectius: re
duir les molèsties i els riscos sanitaris
per a les persones, vetllar per l’estat
sanitari dels animals i, amb el temps,
disminuir el nombre total de gats.
Actualment al municipi hi ha es
tablertes més de 70 colònies con-
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Baixcicletada
a la Setmana
de la Mobilitat
Sostenible
El diumenge 25 de setembre
tindrà lloc la pedalada en
bicicleta del Baix llobregat
(#LaBaixCicletada). Les
inscripcions són gratuïtes i es
podran fer mitja hora abans de
la sortida. En el cas de Sant Boi,
la sortida es farà a les 10.30 h a
la plaça de Catalunya. L’arribada
tindrà lloc al parc de Torreblanca
de Sant Feliu de Llobregat cap a
les 12 h. L’itinerari és d’uns 17,5
km. A la meta es farà un sorteig
de bicicletes entre les persones
participants
i tindran lloc
diferents activitats.
La BaixCicletada
s’emmarca dins de
la Setmana de la
Mobilitat Sostenible
i Segura que se
celebrarà del 16 a
22 de setembre.
Aquest any, sota
el lema “Mobilitat
intel·ligent.
Economia potent”, es destaca la
mobilitat saludable, sostenible
i segura, alhora que es recalca
el potencial de la mobilitat
intel·ligent en el sector econòmic.
Les dates escollides coincideixen
amb la Setmana Europea de la
Mobilitat i el Dia Sense Cotxes,
que posarà punt i final a aquestes
jornades el dia 22 de setembre.
La BaixCicletada vol reivindicar
amb els ciutadans la mobilitat
sostenible i segura.
D’altra banda, del 5 al 22 de
setembre es podrà participar
en un concurs de fotografia
a Instagram amb l’etiqueta
#mobilitat 2016. Més informació:
labaixcicletada.wordpress.com

José M. González,
redidor

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

N Per sobre de tot,
catalans i catalanes

A

ra fa 40 anys que un 11 de setembre
Catalunya celebrà una Diada excep
cional a Sant Boi. La nostra ciutat
es va convertir en el centre d’una
societat diversa però unida per un
desig de plena democràcia recollit
en els clams de llibertat, amnistia i
Estatut d’autonomia.
Més de dretes o més d’esquerres,
rurals o urbans, nascuts aquí o vin
guts d’allà, federalistes o indepen
dentistes, però per sobre de tot,
tots catalans i catalanes, per sobre
de tot. Ningú no gosava a depreciar
l’altre per pensar diferent i l’esperit
unitari de la convocatòria feia que
uns i d’altres superessin les diferèn
cies per posar en valor allò que ens
unia.
En aquests 40 anys han passat
moltes coses, la nostra societat
ha canviat però sempre haurem
d’agrair a aquells i aquelles que van
lluitar per aconseguir la democràcia
que avui dia gaudim.
Som lliures si, però ara ens toca
lluitar per defensar drets socials i
laborals davant d’un atac despietat
dels que defensen un model liberal,
insolidari i desequilibrat. I defensar
una Catalunya amb un govern de
la Generalitat amb més capacitat
per gestionar els assumptes dels
catalans i les catalanes, amb sufici
ents recursos per desenvolupar les
competències de l’Estatut i, sobre
tot, amb més sensibilitat per tal de
corregir les injustícies socials que
estem patint.

Olga A. Puertas,
regidora

Ció Lerma,
regidora

baixllobregat.ciudadanos-cs.org

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

N Sant Boi avança

A

N 100.641 m2

ra fa un any i escaig que els regidors
i les regidores D’ICV-EUiA-ME-E vam
iniciar el nostre mandat com a mem
bres de l’equip de govern municipal.
Un mandat presidit, fonamen
talment, per la voluntat de donar
resposta a les demandes de la ciu
tadania i per generar allò en el que
sempre hem cregut: justícia social.
En temps de crisi, en la qual moltes
famílies es troben en situació de vul
nerabilitat i les desigualtats creixen,
calen de decisions fermes, preses
des d’un govern estable, i a Sant Boi
hem estat a l’altura.
Hem sabut treballar de manera
conjunta amb l’objectiu clarament
definit de satisfer les necessitats de
la gent i hem fet que Sant Boi avan
cés. Hem estat a peu de carrer, es
coltant a tothom que tenia alguna
cosa a dir-nos, donant explicacions,
essent transparents i convidant a la
ciutadania a formar part de la presa
de decisions per a construir un Sant
Boi millor.
Entomem els tres anys que tenim al
davant amb la mateixa actitud i amb
moltes ganes de seguir treballant per
a la nostra ciutat i la nostra gent.
Tant de bo, des del govern de l’Es
tat i el de la Generalitat s’acabi pri
oritzant, com a Sant Boi, el benes
tar de la ciutadania per damunt de
qualsevol altre interès, perquè volem
avançar conjuntament i que ningú es
quedi enrere.

E

s lo que mide la superficie del AA
LOG 41 Santa Eulalia de Sant Boi, o
el “cuartel”, entre nosotros desde
1948, con 97 empleados, 33 militares,
dedicado a las ITVs, reparaciones y
mantenimiento de vehículos milita
res. Cada lustro, más o menos, se fir
ma un protocolo de intenciones para
reubicar la dicha base en terrenos de
la zona industrial. Otras localidades
han activado las desocupaciones:
“La remonta” de Hospitalet y varios
cuarteles urbanos en Barcelona, son
ejemplos.
El nuevo ejército es funcional y los
enclaves en centros urbanos como
en Sant Boi no lo son. Así pues, se
agradecería que dado que se cele
bran “jornadas de puertas abiertas”
en instalaciones militares catalanas,
se pudieran celebrar también en
Sant Boi y que, previamente a éstas,
al consistorio en pleno se le invitará a
visitar la base para hacerse una idea
cabal de las mismas. Seguro que los
respectivos protocolos lo acordarían
para que esta modesta propuesta se
desarrollara adecuadamente.
Hoy, cuando tantas instituciones
abren sus puertas, añoramos que
una institución que reconoció ser
tratada “con afecto” -Carme Cha
cón, “dixit”- nos corresponda de
igual forma. Otra cosa son los “brin
dis al sol” y los postureos electora
les. Esta gran superficie, exige dedi
cación real, no vanas soflamas.
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Miquel Salip,
regidor

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

N Sobre residus i
participació

A

bans de les vacances, el govern va
fer la presentació del “nou” sistema
de recollida de residus, que es co
mençarà a implementar a l’octubre.
La va fer en una sessió del Consell de
Districte Est. Una trobada “participa
tiva”, en la qual la participació consis
tia a decidir on volem posar els nous
contenidors, però en la qual no hi
va haver espai per a un debat sobre
models.
Sant Boi està a la cua pel que fa a
percentatge de recollida selectiva i,
en comptes de plantejar un canvi de
model, tan sols canviem els recipi
ents i els camions. Un “nou” model
que ho segueix fiant tot a la respon
sabilitat ciutadana, a què les perso
nes sàpiguen què han de separar i
com, però que limita l’esforç de l’Ad
ministració a una forta inversió pres
supostària (4 milions d’euros).
Només una dada, a la presentació
va sortir una comparativa entre dife
rents municipis, i molts dels que sor
tien en els primers llocs, pel que fa a
recollida selectiva són els que prac
tiquen altres sistemes, en els quals
l’esforç de l’Administració va molt
més enllà de posar els contenidors.
Si volem una ciutadania correspon
sable amb els valors del reciclatge i el
respecte pel medi ambient seria inte
ressant tractar-la com a adulta i obrir
el debat, també amb els grups muni
cipals, sobre el model, en comptes
d’inventar un procés per “decidir”
quant estem disposats a caminar per
a llençar la brossa.

viure

Sant Boi

Joan Domenech,
regidor

Marina Lozano,
regidora

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

N Sobre el sistema

L

a prioritat del sistema global actual
és garantir la llibertat de poder ser
infinitament ric i, per tant, cal garan
tir la possibilitat de ser absolutament
pobre. A Cuba, per exemple, no hi ha
-o no hi havia- llibertat, però a altres
països existeix la llibertat de morir
se de gana, la llibertat de no poder
accedir a la sanitat o l’educació i la
llibertat de morir com un esclau ga
rantint el dret a la riquesa del propi
explotador.
La consciència de classe s’ha volati
litzat mitjançant el miratge de la clas
se mitjana, degudament enfonsada
quan el sistema ha volgut reestructu
rar-se. Utilitzem la caritat institucio
nalitzada i degudament reglada sota
el fals nom de “serveis socials” per
tal de no pensar en els nostres drets
escombrats, i encara sentim que
som comparats amb altres societats
o persones, uns “privilegiats”.
Escenificacions, brindis al sol i pan
cartes onejant confortablement con
tra la injustícia. Fem el que podem,
però no podem fer-ho tot. El que fem
és millor que el que fan els altres.
Abans estàvem pitjor. Al govern local
s’hi cobren sous de falsa classe mit
jana/alta i diuen ser els millors gesti
onant la misèria. En realitat, són els
sous dels capatassos del sistema. Al
supermercat solidari, la carn, el peix
i les patates són els grans descone
guts. L’alternativa és gestionar la ri
quesa; però, abans de tot, ens caldrà
deixar de creure’ns “classe mitjana”,
això ni existeix ni ha existit mai.

Jordi Garcia,
regidor

ciu.cat | twitter: @ciusantboi | @jordistboi
facebook.com/ciusantboi

ppsantboi.com

N Cal sumar i
no excloure!

N Acuerdo PP-C’s

2

9.000 millones de euros en gasto
social sin subir el IRPF y 150 compro
misos para mejorar España durante
la legislatura 2017-2020. El acuerdo
se divide en cinco áreas: economía
y empleo; sociedad del bienestar y
del conocimiento; lucha contra la
corrupción, transparencia y regene
ración democrática; marco institu
cional y modelo territorial; y el papel
de España en Europa y en el mundo.
Después de las reformas para sacar
a España de la crisis y de la quiebra,
se priman las políticas sociales a par
tir de aplicar la reforma del Impuesto
de Sociedades, la revisión de la am
nistía fiscal, la lucha contra el fraude
fiscal y la eliminación de duplicidades
administrativas.
Nueva reforma laboral implementa
el modelo austriaco, compromiso sa
larial garantizado, apoyo a los autó
nomos, dación en pago, igualar per
misos de maternidad y paternidad,
plan contra la pobreza infantil, 440
millones de euros a la dependencia,
aumentar al 2% del PIB la inversión en
I+D+I y bajar el IVA cultural, son algu
nas de las 150 propuestas aprobadas.
El acuerdo con C’s y el respaldo de
otras formaciones minoritarias del
Congreso suponen 170 Diputados, a
seis de la mayoría absoluta.
Queda saber que hará el PSOE, que
no es capaz de ponerse de acuerdo
con nadie, para conocer si habrá fi
nalmente Gobierno o bien nos amar
ga las Navidades con unas terceras
elecciones.

D

es del principi vam tenir molt clar
que l’elecció del nom no era encer
tada, era un nom excloent i gens in
tegrador: Pla de govern. Amb les
propostes inicials sobre la taula, el
nostre grup municipal ja va apuntar
que el nom que s’estava valorant no
representava el poble ni l’objectiu
d’aquesta eina de treball.
Per nosaltres aquesta elecció ha
estat un gran error tàctic, ja que si la
voluntat era sumar s’ha aconseguit
l’efecte contrari, perquè els qui no
formem part del govern difícilment
ens sentirem part d’aquest projecte.
L’elecció d’aquest nom també ha
estat un gran error ètic, ja que no re
presenta totes les persones que hem
i han participat en aquest procés
participatiu. Quina poca consideració i poca visió global. No era gaire
complicat treballar amb cooperació i
obtenir un nom de consens.
Amb aquesta elecció per imposició
s’ha posat de manifest, una vegada
més, que escoltar i observar al vol
tant no és el vostre fort; en canvi, el
fet de mirar-se el melic i tirar pel dret
és una alternativa i un model de tre
ball que esteu agafant per costum.
Cal canviar el sistema d’entendre la
política i fer-la més transversal i inclu
siva, només així aconseguirem tenir
un pla més ajustat a la realitat.
Convergència de Sant Boi esta
rem pendents perquè el pla de go
vern no sigui una cortina de fum i es
treballi i es posi en acció tot el que
s’hi detalla.
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4a Llançadora d’emprenedoria

El Laboratori Cívic d’Emprenedoria
i Economia Social de Sant Boi,
CoBoi, ha convocat la quarta edició
de la seva llançadora de projectes.
L’objectiu és ajudar a créixer a Sant
Boi idees de negoci innovadores amb
vocació d’impacte social.
Des de l’any 2012, CoBoi ha donat
suport a una trentena de projectes
d’emprenedoria i economia social.
El laboratori, amb seu al Casal de
Casablanca, proporciona durant
tres mesos formació pràctica,
assessorament, eines de co-working i
accions de difusió a les persones i les
entitats promotores dels projectes
participants.
El suport ofert té com a objectiu
millorar les capacitats relacionades
amb l’economia social i solidària,
analitzar i millorar els projectes
proposats, identificar potencialitats
per ajudar-los a ser econòmicament
sostenibles i incrementar-ne el
potencial d’impacte social.
El laboratori CoBoi treballa de forma
col·laborativa per fomentar a la ciutat
un desenvolupament econòmic més
sostenible i centrat en les persones .
La convocatòria de la quarta
Llançadora d’emprenedoria
romandrà oberta fins al 10 d’octubre .
Les activitats començaran cap a finals
d’octubre.
Informació i inscripcions:
coboi.cat, coboi@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 cada segon
i quart dijous de mes
un programa sobre
ofertes de treball
a les 10.30 hores.
Informació: santboi.
cat i SantboiApp
(santboiapp.cat)
Demandes de feina
(inscripció amb cita
prèvia: Masia Torre
Figueres,
c/ Pau Claris, 14,
tel. 93 652 98 30).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 652 98 30).

Beques joves. L’Ajuntament destinarà 40.000 euros a la nova convocatòria d’ajudes per a jo-

ves de la ciutat. Els objectius principals són col·laborar en el finançament de projectes de joves
de Sant Boi. Sol·licituds: es podran presentar entre el 12 de setembre i el 14 d’octubre de 2016.
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt (presencial) i a joventutsantboi.cat, a partir de l’1 de
setembre de 2016.

Universitat

Fins al 20 d’octubre, tindrà lloc el període de
matrícula per al
curs 2016-2017
de la UNED a
graus i al Curs
d’Accés Directe.
La matrícula al
CUID (idiomes)
es podrà fer fins
al 31 d’octubre.
Matrícula: UNED
Sant Boi-Edifici L’Olivera, plaça de Montserrat
Roig, 1,
tel. 93 654 53 33, unedbarcelona.es

Cursos de català

La inscripció general als cursos i els tallers
de català del 1r trimestre del curs 2016
2017 del Servei local de Català serà del 15
al 23 de setembre de 2016. Les persones
interessades a fer un curs o un taller de català
han de trucar, del 15 al 23 de setembre, per
demanar dia i hora de matrícula. L’alumnat del
curs anterior es podrà matricular abans de la
inscripció general, durant els dies 12, 13 i 14
de setembre. Hi ha oferta de cursos de 45 h
presencials i en línia, i tallers complementaris
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de 20 h. Inscripcions: del 15 al 23 de setembre,
amb cita prèvia (Servei Local de Català, 93 652
95 85, cpnl.cat/xarxa/cnleramprunya). Places:
limitades. Preus: variables (amb reduccions).

Cartell Mercat d’Art Jove

El cartell del Mercat d’Art Jove s’escollirà
mitjançant un concurs. Per participar-hi, cal
tenir entre 16 i 35 anys.
Informació: El Punt (c/Mallorca, 30,
tel. 93 652 98 43) i joventutsantboi.cat
Presentació d’originals: fins al 30 de
setembre a santboi.cat/cartellmercatart.

Poliesportius municipals

La matrícula dels poliesportius L’Olivera,
Can Massallera i La Parellada és gratuïta
fins al 15 d’octubre. A partir del 19 de
setembre s’inclouran noves activitats
dirigides: body pump, body combat, boot
camp (Can Massallera), ampliació de pilates
al migdia (l´Olivera) i triatló (la Parellada).
Els cursets de natació extraescolars, per a
adults i discapacitats començaran el dia 19 de
setembre.
Informació i inscripcions: L’Olivera
(c/ Antonio Machado, 1-3, tel. 93 654 50 00),
Can Massallera (c/ Mallorca, 30,

Tauler Setembre’16
per l’Ajuntament i la Creu Roja. Una unitat
mòbil realitza les analítiques dos dies a la
setmana.
Llocs i horaris al maig: els dimarts, al Mercat
de Ciutat Cooperativa i Molí Nou, d’11 a 13 h,
i els dijous, al Mercat de la Torre de la Vila,
d’11 a 13 h.
Preu: gratuït.

Espai Familiar i Espai Nadó

L’Espai Familiar la Mercè té horari nou a partir
del setembre: dilluns i dimarts de 10 a 12 h, i
dimarts de 16 a 18 h. L’horari de l’Espai Nadó:
dilluns de 16 a 18 h. També tenen nou correu
electrònic: eflamerce@santboi.cat

La formació t’obre portes
11è Cros solidari per la salut mental. Se celebrarà el diu
menge 9 d’ octubre de 2016 a partir de les 10 h, al Parc Metropolità de La
Muntanyeta de Sant Boi. El termini d’admissió d’inscripcions finalitzarà el
dimarts 4 d’octubre de 2016 quan s’arribi a un total de 1.000 inscrits/es
entre totes les curses. Més informació: santboi.cat i pssjd.org.
tel. 93 661 70 19) i La Parellada (Mossèn
Pere Tarrés, 35, tel. 93 654 10 03).
Preus: variables segons modalitat.

Arts plàstiques

El Centre d’Art de Can Castells és un servei
dedicat a la difusió de l’art contemporani i a
la formació i la creació artístiques en general.
Dins del marc de la formació cultural i artística,
aquest equipament ofereix l’oportunitat
d’acostar-se a la història de l’art amb diferents
classes d’introducció (dues hores
setmanals), que es faran durant
els mesos d’octubre i novembre:
art modern, art d’altres cultures i
pintura, escultura i arquitectura.
Preus: preu per sessió 5 euros.
Seminari de 9 setmanes: 40 euros.
Seminari de 4 setmanes: 20 euros.
Seminari de 3 setmanes: 15 euros
Informació: Can Castells Centre
d’Art, 93 661 46 46, enamorart@
outlook.es

Hipertensió i diabetis

Del 20 al 30 de setembre continua la
campanya de prevenció de la hipertensió i del
control de la glucosa a la sang, organitzada

Torna una nova edició de La formació t’obre
portes amb cursos que es faran del setembre
del 2016 al maig 2017:
- Del setembre de 2016 al maig de 2017 (330
h): Curs de preparació per a les proves d’accés
als cicles formatius de grau mitjà.
- Des del mes de setembre de 2016 fins al mes
de maig de 2017 (300 h): Curs de preparació
per a les proves d’accés als cicles formatius de
grau superior.
- Del setembre al desembre de 2016 (60
h): Curs de preparació per a l’examen de B1
d’anglès (equivalent a l’Intermediate i al PET).
- Octubre de 2016 (18 h): Curs d’edició
fotogràfica
- Novembre de 2016 (18 h): Curs d’edició de
vídeos amb You Tube
Inscripcions: 9 de setembre a partir de les 10 h
Informació: Servei d’Informació Juvenil El Punt,
joventutsantboi.cat, tel. 93 652 98 43

Ludoteca de L’Olivera

Torna l’activitat a la ludoteca de L’Olivera:
Estonetes familiars (famílies amb infants),
jocs en grup (infants de 7 a 12 anys), servei
de ludoteca (infants de 4 a 11 anys) i ludoteca
familiar (infants d’1 a 3 anys). La ludoteca
està oberta de setembre a juliol. Informació:
L’Olivera (pl. Montserrat Roig, 1), 93 652 98 44
i 93 652 98 40, ludotecaolivera@santboi.cat
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Entrades Altaveu 2016

La venda anticipada d’entrades en línia
per als concerts del Festival Altaveu ja
està activa i operativa, així com l’opció
de comprar-les a la recepció de Can
Massallera. Per accedir als concerts dobles
que es realitzen als Jardins de l’Ateneu, cal
comprar una entrada de 6 € si és anticipada
i 8 € si es compra a taquilla el mateix dia.
Les persones que tinguin entrada per als
concerts dobles de Cal Ninyo podran accedir
sense pagar als concerts que es facin als
jardins aquell mateix dia.
Venda a Internet: Ticketea.com
Més informació: festivalaltaveu.cat

L’Ajuntament destina
100.000 euros per a ajuts
al lloguer d’habitatges

L’Ajuntament destina 100.000 euros
a una nova convocatòria d’ajuts per
al lloguer d’habitatges a partir de
setembre de 2016. La primera línia
d’ajuts està dedicada a subvencionar les
despeses de la fiança (amb un màxim de
600 euros), la gestoria i la constitució
d’avals (màxim 720 euros) i impost de
transmissions patrimonials (màxim 108
euros), amb un total màxim de 1.428
euros. La segona línia es destina a
l’abonament del lloguer (màxim de 100
euros al mes).
Sol·licituds: cal demanar cita prèvia a
l’Oficina Municipal d’Atenció al Públic
(OMAP).

Informació: 93 635 12 23, santboi.cat/
tramits

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

Oci familiar

Diumenge 18 de setembre

De 10 a 12 h I Esport. Campionat Comarcal de Ciclisme
del Baix Llobregat. Lloc: circuit urbà amb sortida i
arribada al camp de beisbol i softbol. Organització: Club
Ciclista Sant Boi

Dies 17 i 24 de setembre i 1 d’octubre

11.30 h I Jugateca ambiental. Dia 17 de setembre:
sac d’elements per la capa d’ozó, en el marc del Dia
Internacional de la Preservació de la Capa d’Ozó. Dia 24 de
setembre: fem un hotel per als insectes. Dia 1 d’octubre:
apropa’t a la natura de la Muntanyeta per conèixer els
espais i la flora i la fauna del parc. A càrrec de la Fundació
Marianao. Lloc: parc de la Muntanyeta. Organització:
Ajuntament i Àrea Metropolitana de Barcelona

Divendres 30 de setembre

18 h I L’hora del conte. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer: Contes color violeta, amb
Elena Codó. Organització: biblioteques de Sant Boi

Exposicions
De l’1 al 30 de setembre

Solidaritat. Living on the Edge. Fotografies
de Marco Ansaloni i Angelo Attanasio sobre
els conflictes i la reconciliació a Belfast
(Irlanda del Nord, a la foto), Mitrovica
(Kosovo), Mòstar (Bòsnia i Hercegovina)
i Nicòsia (Xipre). Produïda per l’Institut
Català Internacional per la Pau. En el marc
del Dia Internacional de la Pau. Lloc: pl.
Catalunya. Organització: Ajuntament

Del 6 al 27 de setembre

Dones. Dones del món, llar i feina. Fotografies que mostren que els problemes de la
migració urbana i la discriminació de gènere van molt units. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Gratuïta. Organització: biblioteques de Sant Boi

De 10.30 a 19 h I Festa popular. 6a Romeria de la
Patrona de la Hermandad del Santo Cristo de la
Agonia y Ntra. Sra. de los Dolores. Lloc: parròquia Sant
Josep Obrer de Camps Blancs. Organització: parròquia
Sant Josep Obrer

Dimecres 7 de setembre

18.30 h I Literatura. Tertúlia sobre Don Quijote de
la Mancha. Amb motiu dels 400 anys de la mort de
Cervantes. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

Diumenge 11 de setembre
Diada. 10 h I Ofrena floral a
la tomba de Rafael Casanova.
Acte de compromís amb
els drets nacionals. 11.30
h I Sardanes amb la Cobla
Sabadell. 19.30 h I Acte
institucional commemoratiu
del 40è aniversari de la Diada
del 76: Una Diada per a la
història. Llocs: església de
Sant Baldiri i pl. Ajuntament i
Catalunya. Org.: Ajuntament

Divendres 16 de setembre

20 h I Música. Actuació de D.A.D. Versions rock. Lloc:
terrassa del Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou.
Gratuït. Organització: Ajuntament

Art. ¡Se hubiese querido quedar y marchó! Mostra de l’artista Matilde Vela al voltant de
la influència de les circumstàncies, el temps i la distància en les nostres decisions. Lloc:
La Saleta de Can Castells Centre d’Art. Gratuïta. Organització: Ajuntament

22 h I Teatre
gestual: Reverie,
de Daniele Ridolfi.
Lloc: Cal Ninyo.
Preu: 6 €. Org.:
Ajuntament

Del 7 de setembre al desembre

Dissabte 17 de setembre

Del 7 de setembre al 4 de novembre

Història. Aviadors de la República.
El paper de l’aviació durant la II
República. Lloc: Museu-Can Barraquer.
Preu: 1 €, amb descomptes per a
persones aturades, jubilades, menors
de 12 anys i ICOM. Organització:
Ajuntament

Diada jove de solidaritat cristiana. 11 h I Concurs de
dibuix infantil. 16.30 h I ping-pong i bàsquet. 17 h I
Conferència: Cómo ayudar a nuestros hijos después
de una separación, i taller per afrontar el dol. 19 h I
Concert: Kike Pavón. Llocs: pl. T. Valls i Diví, L’Olivera i
c. Lliberat, 33. Organització: Església Llibertat

Del 15 de setembre al 6 de novembre

Art. Laboratori d’Art Comunitari. Diiferents propostes creatives
que diversos artistes han treballat amb persones vinculades a
escoles, entitats i associacions de la ciutat. Fotografia, pintura,
escultura i instal·lacions sobre la manera d’entendre l’art i el
món que ens envolta. Lloc: Can Castells Centre d’Art. Gratuïta.
Organització: Ajuntament

Del 16 al 22 de setembre

Del 28 de setembre al 19 d’octubre

Jornada. Ráfagas negras: primer disparo. 11.30 h I Es
presentarà Círcula Holmes. 12 h I Xerrada: Los primeros
detectives en España. 13 h I Concert: The Howling Cats
(2 €). Lloc: Cal Ninyo Org.: Sant Boi Criminal

Solidaritat. 20 anys de Barrejant. Des del 1996
el Barrejant ha estat la cita anual de la salidaritat
santboiana. Aquesta exposició fa un recorregut dels
primers 20 anys. Lloc: plaça de Teresa Valls i Diví.
Organització: Ajuntament

11.30 h I Visita
teatralitzada a Can
Barraquer. Amb la
“besnéta” de Rafael
Casanova, un personatge
que ens explicarà coses
sobre el seu besavi i del
Sant Boi del segles XVIII i
XIX. Lloc: Museu-Can Barraquer. Gratuït. Organització:
Ajuntament

Dimecres 21 de setembre

19 h I Taula rodona.
Converses de pau. Colòmbia.
Amb Tica Font, directora de
l’Institut Català Internacional
per la Pau, Lina María
González, de l’Observatori
per l’Autonomia i els Drets
dels Pobles Indígenes a
Colòmbia, i Betty Puerto,
dirigent colombiana de la
Plataforma Colòmbia en Pau.
Moderador, Tono Alabedra, vicepresident de Lafede.
cat i cofundador de la Taula per Colòmbia. En el marc
del Dia Internacional de la Pau. Lloc: Can Massallera.
Organització: Ajuntament

Dijous 22 de setembre

19 h I Xerrada. Potser el paper és més fort que
el ferro. A càrrec de Matilde Varela, en el marc de
l’exposició ¡Se hubiese querido quedar y marchó! Lloc:
La Saleta de Can Castells Centre d’Art. Organització:
Ajuntament

Divendres 23 de setembre

20 h I Música. Edu i Carlos Horta. Flamenc. Lloc:
terrassa del Casal de Ciutat Cooperativa i Molí Nou.
Gratuït. Organització: Ajuntament

Dissabte 24 de setembre
D’11 a 22.30 h I Circ. Festival Cirkeboi. Tallers
i espectacles, dinar popular i cabaret. Lloc: pl.
Ajuntament i jardins de l’Ateneu Santboià. Preu:
voluntari. Org.: Ass. Juvenil Cirkeboi. Hi col·laboren bar
Knaya, La Masia, Ateneu Santboià i Ajuntament

Educació viària. Crash. Mostra en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura. A càrrec de la Policia Local de Sant Boi. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: Ajuntament

Excursió. Gran cargolada a Balaguer. Informació:
Can Massallera, de dl. a dj., de 18 a 20 h. Preu: 40 €.
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

18 h I Concert. Música sense fronteres: The Perdidos
al Río, Bonobos, Camí de l’Est, Séptimo A i Son de la
Chama. Amb Tricomedy. Preu solidari: 3 €. Dia Inter. de
la Pau. Lloc: Can Massallera. Org.: Stop Mare Mortum
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De 9 a 21 h I Esport.
12 hores d’Handbol
Vila de Sant Boi. Llocs:
Complex Esportiu Pau
Gasol, Escola Ciurana i
Escola Rafael Casanova.
Organització: C.
Handbol Cooperativa
Sant Boi

De 10 a 14 h I Salut. Campanya sobre l’Alzheimer.
En el marc de Dia Mundial de l’Alzheimer. Llocs: pl.
Catalunya cantonada c. Tres d’Abril, c. Lluís Pascual
Roca cantonada Riera Basté (davant del Mercat de
la Muntanyeta) i c. Pau Casals (davant del Casal de
Ciutat Cooperativa i Molí Nou). Organització: AFA Baix
Llobregat i Ajuntament

Agenda Setembre’16
14
18 h I Conferència sobre la mort del jove Pedro
Álvarez, fa 24 anys, un cas a punt de prescriure als
tribunals. També hi haurà una exposició en el marc
del Vestíbul, Espai d’Art de Cal Ninyo. Lloc: Cal Ninyo.
Organització: Plataforma Pedro Álvarez

Diumenge 25 de setembre

Concurs: Apunta’t al ClicMob

Inscripcions, del 5 al 22 de setembre. Pot participar-hi
qualsevol persona major de 16 anys que pengi les seves
fotografies a Instagram amb
l’etiqueta #mobilitat2016.
Les imatges han d’estar
inspirades en l’eslògan
“Mobilitat intel·ligent”.
Economia potent i les
noves formes de mobilitat
i transport més sostenible,
segur i saludable. Més
informació: mobilitat.
gencat.cat.

Tallers per a dones
10.30 h I Medi ambient. 13a #LaBaixCicletada,
pedalada en bicicleta. En el marc de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura. Arribada al Parc de
Torreblanca, on hi haurà animació, estands informatius
i sorteig de bicicletes entre les persones participants.
Lloc de sortida a Sant Boi: pl. Catalunya. Organització:
ajuntaments de Cornellà, Sant Joan Despí, Esplugues,
Sant Just Desvern, L’Hospitalet, Sant Feliu i Sant Boi

Dijous 29 de setembre

De 17.30 a 20 h I Salut. Acte
central del Dia Mundial de
l’Alzheimer per lluitar contra la
malaltia. Teatre: Más allá de las
palabras, de l’Institut de Ciència
i Teatre de Barcelona. Lloc: Can
Massallera. Organització: AFA Baix
Llobregat i Ajuntament
18.30 h I Documental. El
pati del darrere. Orgull
del Baix. Difusió dels
valors del Parc Agrari en
el marc de De l’Hort a la
Biblioteca. Lloc: Bibl. Jordi
Rubió i Balaguer. Més info:
www.orgulldebaix.cat.
Organització: biblioteques

18.30 h I Filosofia. Així parlà Zaratustra obre la nova
programació de tertúlies, Tast de filosofia. Lloc: Bibl.
Jordi Rubió i Balaguer. Organització: biblioteques

Divendres 30 de setembre

De 17.30 a 23 h I 10è aniv. Complex Esportiu Pau
Gasol. Zumba, botifarrada, etc. Lloc: Complex Pau Gasol
i rodalia. Organització: Duet Esports
22 h I Música. Sant Boi Jazz Club. Lloc: Cal Ninyo. Preu:
8 €. Organització: Ajuntament

Dissabte dia 1 d’octubre

18 h I Festa popular. 1a Fiesta de la Manzanilla.
Actuacions de quadres de ball i cors flamencs. Lloc:
plaça d’Euskadi. Organització: Casa de Cádiz

Diumenge 2 d’octubre

19 h I Teatre. Només són dones. Espectacle d’històries
encreuades sobre el patiment de milers de dones a les
presons espanyoles durant la Guerra Civil. Dirigit per
Carme Potacelli. Lloc:
Can Massallera. Preu: 14
€, entrada anticipada,
a ticketea.com i Can
Massallera. Organització:
Ajuntament

A partir del 15 de setembre I Inscripcions als tallers
del mes d’octubre: Relaxació (Casal de Camps Blancs,
dies 5, 19 i 26 d’octubre, de 18.30 a 20 h), L’amor de
la teva vida ets tu mateixa (Can Jordana, dies 11 i 25
d’octubre, de 17 a 18.30 h) i Exercita la ment amb les
noves tecnologies (Can Jordana, dia 20 d’octubre, de 17
a 18.30 h). Gratuïts. Organització: Ajuntament

28è FESTIVAL ALTAVEU

Dies 9 i 10 setembre. Amb Marlango, Quimi Portet, Coque Malla i Ismael Serrano, entre d’altres.
El festival aportanovetats que complementaran els concerts: xerrades, documentals i activitats
familiars. + info: pàgines centrals (12 i 13), www.altaveu.cat, culturasantboi.cat i santboi.cat. Llocs:
Cal Ninyo, plaça de l’Ajuntament, Jardins de l’Ateneu Santboià, rambla de Rafael Casanova i Cinemes
Can Castellet. Organització: Ajuntament

Descobreix l’art d’escriure contes

Dies 21, 22, 28 i 29 de setembre i 5 d’octubre. Curs
adreçat a dones en el marc del VIII Premi Literari Delta.
Sessions presencials i virtuals. Informació i inscripcions:
de l’1 al 12 de setembre, a www.igualtatsantboi.cat.
Lloc: Centre de Recursos i Documentació de les Dones
de Can Jordana.
Gratuït. Organització:
Ajuntaments
de Begues,
Castellsdefels, El
Prat, Esplugues,
Gavà, Sant Boi, Sant
Joan Despí, Sant
Vicenç dels Horts i
Viladecans

Dia del Soci. AV Vinyets i Molí Vell

Dia 24 de setembre. 10 h I Esmorzar social. Tiquets: 3
€. 17 h I Gran espectacle de música i humor. Preu: 5 €,
socis, i 6 €, no socis. Venda de tiquets, a partir del dia
5. Dia 25 de setembre. D’11 a 14 h I Festa Infantil amb
inflables, festa de l’escuma, jocs, globus, maquillatge,
etc. 17 h I Ball popular. Gratuït per als associats, amb
cava i lioneses. Llocs: Can Massallera i pl. Catalunya.
Organització: AV Vinyets i Molí Vell

Mercat de pagès

De 15 a 21 h I
Els divendres. Venda de
productes del Parc Agrari
del Baix Llobregat. Lloc:
rambla de Rafael Casanova.
Organització: Ajuntament i
Parc Agrari

Roc de Benviure

11.30 h I Primer diumenge de mes. Visita guiada amb
aquest soldat “atrapat” en el temps. Lloc: Torre de
Benviure. Gratuït. Organització: Ajuntament
Aquesta agenda podria ser modificada
Consulteu:
santboi.cat
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat i barrejant.cat

Som iguals, som diferents. 20 anys de Barrejant: 1996-2016
Dia 30 de setembre. 19 h I Inauguració
amb l’activista colombià Jeison Castaño
“Jeihhco”, un dels participants en el
projecte Ciutats Defensores dels
Drets Humans. 21 h I Sopar de
la Cooperació i la Solidaritat.
Preu: 10 €. Reserves a www.
barrejant.cat. 22.30 h I
Audiovisual: 20 anys de
Barrejant. 23 h I Teatre:
Cruïlla, a càrrec del Grup de
Teatre Inestable de Sant Boi.
Dia 1 d’octubre. 10 h I
Cercavila amb els Gegants
de Casablanca, els Diables de
Casablanca i Tots som Santboians.
De 10 a 20 h I Mercat solidari de
segona mà. Informació: www.facebook.
com/mercatsolidarisantboi. De 10 a 13 h I
Carrusel ecològic. 14 h I Dinar popular. 16.30 h I
Documental: Síria, una història d’amor, dirigit per Sean McAllister, i cafè-te
tertúlia amb Essam Daod, metge palestí fundador d’Humanity Crew, i Zaina Erhaim,
coordinadora de l’Institute of War and Peace Reporting, a Síria. 18 h I Espectacle:
Tras la frontera, a càrrec de Plataforma Tirante. 19 h I Taula rodona: Defensores
dels Drets Humans d’Amèrica Llatina, amb Sandra Zambrano, advocada hondurenya
de l’APUVIMEH, Valdenia Paulino, activista brasilera contra la pobresa, i Esperanza
Huayama, activista pels drets de les dones esterilitzades per força al Perú. 19.30 h I
Música. Africa Colours. 21 h I Música. The Balcony Players. 22 h I Espectacle de foc: 20
anys de Barrejant. 23 h I Música. Aziza Brahim.
Dia 2 d’octubre. D’11 a 12.30 h I Jocs amb objectes vells: Gargot de Joc. 12.15 I Cloenda
de l’activitat que Ensenyament Solidari ha fet amb les escoles de la ciutat. 13 h I
Espectacle: Post-clàssic, amb Tortell Poltrona, recull del millor del seu repertori.
I també... Els dies 1 i 2 d’octubre hi haurà fira d’entitats i el Bar Rejant, ecològic, social i
amb justícia. També es podran comprar sabons artesanals de l’associació Développement
Holistique Afrique, de Mali. Més informació: www.barrejant.cat, Facebook Cooperació
Sant Boi i twitter @CooperacióSantBoi
Llocs: Can Massallera, pl. Catalunya, L’Olivera, c. Antonio Machado i pl. Teresa Valls i
Diví. Organitzacció: entitats de cooperació i Ajuntament
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“Tindrem un
Altaveu amb arrels”
Actuar junts i a Sant Boi, un orgull?
Ens fa molta il·lusió tocar a l’Altaveu i convidem
tothom perquè serà fort (contesten a l’uníson). És
un festival que té molt de nom i que a Sant Boi fa
goig. Tant de bo que el festival segueixi amb aquesta
filosofia i aposti pel producte de proximitat.
I què us sembla l’escenari?
Estem molt contents de poder tocar en als Jardins
de l’Ateneu Santboià. De fet, va ser una de les coses
que vam demanar. Enguany hem tingut molt suport
per part de l’organització del certamen, aquest ha
estat el fet diferencial.
Compartiu moltes coses a banda del poble?
Les coincidències comencen en l’origen de les
dues formacions. Trau es va formar l’any 2012
i Coet l’any següent. Les dues bandes integren
components de la banda Mel, ja dissolta. No hi
ha res més semblant que un Coet i un Trau, tot i
que tenim estils diferents, compartim la mateixa
manera d’entendre la música. Malgrat tenir estils
diferents, fem música amb la “patata” (amb el cor).
Més coincidències: tots dos presenteu disc...
Els Coet obrirem el concert presentant,
pràcticament en exclusiva, el disc “Passiu-ho bé”
amb lletres de cançons que juguen amb la ironia
i la picaresca (asseguren els de Coet). El títol “Déu
vos guard” és una forma de saludar i demanar a
la gent que s’animi a endinsar-se en l’univers Trau
(diuen els de Trau).

TRAU I COET, dos grups musicals de Sant Boi que tenen moltes coses en comú i comparteixen

la mateixa manera d’entendre la música. Entre altres coincidències, van guanyar el concurs Sona 9
(Trau) i el Premi Èxit (Coet) en edicions successives, un fet insòlit tractant-se de dos grups del mateix
municipi. Actuaran a l’Altaveu (el 10 de setembre a les 23 h) als Jardins de l’Ateneu Santboià.
És curiós que dos grups santboians hagin
aconseguit un triomf consecutiu al Sona 9...
A Sant Boi hi ha molt de moviment musical, tot i
que la gent d’aquí no s’ho acaba de creure. Confiem
que la participació al festival Altaveu doni un
impuls als grups locals. Esperem que vingui la gent
que ens segueix i se n’hi afegeixi més de Sant Boi, la
comarca i d’arreu.
Estar al costat de Barcelona és un avantatge o un
obstacle?
Potser no aconseguim tenir la mateixa projecció que
altres grups de fora de Barcelona. És una qüestió
d’etiqueta. Un exemple, el fenomen musical que es
viu a l’entorn de La Bisbal de l’Empordà es beneficia
del fet de tenir una identitat pròpia.
Ajuda el fet de tenir una escola de música?
És important tenir una escola de música. De fet,
hi ha membres dels grups (Núria Botia) que s’han
format allà i també hi portem els fills.
Vivim un moment de glòria de la música en
directe?
Per fer música avui en dia s’ha d’estar una mica
boig, perquè hi dediques molt temps i no es
guanyen diners. No es venen discos i, per tant,

N “Ens fa molta il·lusió
tocar a l’Altaveu i
convidem tothom
perquè serà fort”
N “No hi ha res més
semblant que un Coet i
un Trau, tot i que tenim
estils diferents”
cal fer música en directe. Els concerts són la carta
de presentació dels grups. És veritat que es pot
escoltar la nostra música en plataformes com
Spotify, però només serveix com a promoció,
perquè no cobrem drets d’autor. Cal picar molta
pedra per donar-te a conèixer en aquest món.
*PARTICIPANTS A l’ENTREVISTA: Xavi Artigas
i Núria Botia (Trau), a la dreta de la foto. Roger
Mestres i Jordi Castany (Coet), a l’esquerra de
la foto n

