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“Me da tranquilidad tener el botón 
de asistencia. Yo voy en silla de ruedas 
porque me amputaron una pierna, y la 
asistenta me dijo que me vendría bien 

porque me podía 
caer. De hecho, me 
caí varias veces. 
Ahora, por suerte, 
desde que tengo 
la telealarma de 
momento no la 
he tenido que 
utilizar más que 
para probarla. Pero 
estoy muy contento 

porque se han portado conmigo de 
maravilla.’ ” Juan Casado, usuari del 
servei de teleassistència

“He trabajado 40 años y tanto 
mi marido como yo tenemos una 
paga, pero con el coste del alquiler no 

nos llega para la 
factura de la luz. 
Del Ayuntamiento 
vinieron a casa y 
lo miraron todo: 
la potencia, el 
consumo..., pero 
aun así, pagamos 
demasiado. Ahora 
estoy pendiente 
de si nos conceden 

el bono social.” Carmen Alpañez, 
beneficiària d’una auditoria 
energètica a la llar 

“Procuro pedir lo mínimo. Hay 
profesionales del pedir, que encima 
exigen, y hay otros, como es mi caso, que 

vamos a la asistenta 
con vergüenza y 
como último recurso. 
Perdí el trabajo a 
los 56. He asistido 
a reuniones para 
hacer propuestas. 
La atención social 
ha de ser cálida, 
porque para muchos 
es traumático vernos 

en esta situación.” Alejandro Miño, 
participant al procés d’elaboració 
del pla de serveis socials
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Sant Boi sigue priorizando la atención 
a personas dependientes y vulnerables
El esfuerzo económico del Ayuntamiento en atención social volvió a aumentar a lo largo de 2017

La tasa de paro ha disminuido en torno a 8 
puntos desde el año 2013 en Sant Boi de 
Llobregat. Sin embargo, durante ese tiem-
po las necesidades de las familias más vul-
nerables de la ciudad no se han reducido, 
sino que han continuado aumentando. La 
precariedad del mercado de trabajo -con 
más contratos, pero cortos y mal remunera-
dos- explica que muchas situaciones de di-
ficultad se hayan prolongado en el tiempo.

De hecho, en el año 2017, el Ayuntamien-
to volvió a incrementar el importe global 
de sus aportaciones económicas destinadas 
a la atención social, tal como viene pasan-
do desde el inicio de la crisis económica. 
La mayor parte de estas cantidades se em-
plearon en el pago del servicio de atención 
a la dependencia (3,1 millones de euros) y 
en ayudas para hacer frente a necesidades 
básicas en materia de alimentación, vi-
vienda y suministros del hogar (1,7 milions 
d’euros). En los últimos 10 años, el importe 

de estas aportaciones se ha multiplicado 
por tres y por seis, respectivamente, y ha 
crecido incluso en mayor medida el esfuer-
zo necesario para combatir las situaciones 
de pobreza energética.

La atención social, prioritaria
El gobierno municipal considera que su 
principal prioridad continúa siendo dar apo-
yo a las familias más vulnerables de Sant 
Boi. Así queda reflejado en el Presupuesto 
Municipal de este año, con 6,6 millones de 
euros previstos para atención social. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se 
plantea reforzar sus políticas sociales me-
diante un plan de actuación que guiará su 
trabajo durante los próximos años. Entre 
tanto, el equipo de profesionales de aten-
ción social se ha ampliado en los últimos 
meses con la incorporación de personal 
administrativo cuyo trabajo permite cen-
trar las tareas del resto de su personal en 

La precariedad 
del mercado 
laboral ha 
prolongado 
en el tiempo 
las situaciones 
de dificultad 
de algunas  
personas y 
familias

El gobierno 
municipal considera 
la atención social 
como su primera 
prioridad

la atención directa a las necesidades so-
ciales de la familias.

Por otra parte, se prevé la inminente 
creación de un punto de atención social y 
asesoramiento sobre temas relacionados 
con la eficiencia del consumo energético, 
un tema que causa hoy por hoy dificultades 
en muchos hogares de la ciudad.

Todas estas medidas apuntalarán el dis-
positivo de trabajo y la oferta de servicios 
que el Ayuntamiento ha configurado para 
resolver situaciones de emergencia y ga-
rantizar el derecho de todas las personas a 
una vida digna, una oferta que en el último 
año se ha enriquecido también con medi-
das como el traslado del Banc d’Aliments 
a unas dependencias mejor acondiciona-
das, la convocatoria de ayudas para hacer 
frente a los recibos del IBI o la realización 
de auditorías energéticas en hogares con 
dificultades, con el fin de reducir el coste 
de sus facturas de luz, agua y electricidad.
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Reconeixement 
a Sant Boi per la 
implicació amb la 
Renda Garantida 
de Ciutadania
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va  
rebre el dia 16 de febrer un 
certificat que reconeix el 
compromís de l’Ajuntament de 
Sant Boi amb la Llei de la renda 
garantida de ciutadania. 
Aquesta normativa es va aprovar 
el juliol de 2017 al Parlament de 
Catalunya. Dos mesos després, 
el Ple municipal de Sant Boi 
de Llobregat es comprometia 
mitjançant una moció a 
col·laborar amb el desplegament 
efectiu d’un text legal que té com 
a finalitat assegurar els mínims 
d’una vida digna a les persones i 
famílies en situació de pobresa o 
exclusió social.
El camí cap a l’aprovació de la 
Llei de la renda garantida de 
ciutadania es va iniciar  
l’any 2013 amb una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) que va 
recollir més de 120.000 signatures. 
La comissió que va promoure 
la Iniciativa Legislativa Popular 
és qui ha concedit aquest 
reconeixement a l’Ajuntament 
de Sant Boi, que va ser un dels 
primers consistoris catalans que li 
van donar suport.

Sant Boi segueix reforçant el com-
promís amb les polítiques socials 
i el suport a les persones i famílies 
més vulnerables. El govern municipal 
preveu aprovar pròximament un pla 
d’actuació per als propers anys en 
matèria de serveis socials.

En el procés d’elaboració del pla 
participen representants de les enti-
tats i serveis que treballen al munici-
pi i també, per primer cop, familiars i 
persones ateses pels Serveis Socials 
Municipals, que poden fer així aporta-
cions a partir de l’experiència pròpia.

Previsió de nous serveis
El futur pla incorporarà millores en 
els serveis d’atenció social. Entre 
aquestes hi ha prevista, per exem-
ple, la posada en marxa d’un punt 
d’informació i assessorament per a 
temes relacionats amb la gestió del 
consum energètic a la llar o la creació 

Pla d’actuació 
per reforçar 
l’atenció 
social

d’un consell municipal per promoure 
la participació dels i les adolescents 
de la ciutat.

Altres objectius són millorar 
l’atenció a les persones sense llar o 
donar a conèixer el suport que poden 
oferir els Serveis Socials del municipi 
a persones vulnerables que, per di-
ferents motius, no hi han tingut mai 
cap contacte. 

El pla d’actuació plantejarà també 
ajustos d’organització interna, millo-
res en els circuits i el treball conjunt 
amb altres agents locals, nous serveis 

Reunió d’un gup d’ajuda mútua de familiars que tenen cura de persones dependents

Equips de treball amb més suport administratiu
L’Ajuntament ha reforçat els equips 
d’atenció social de Sant Boi. Entre fi-
nals de 2017 i principis de 2018 s’hi 
han incorporat 4 persones. Totes 
elles fan tasques administratives i 
d’informació. Així, el treball de la res-
ta de professionals d’aquests equips 
es pot centrar millor en l’atenció di-
recta a les necessitats bàsiques de les 
famílies. Aquest reforç de personal ha 
estat fruit del contracte programa de 
l’Ajuntament amb la Generalitat, que 
per primer cop ha reconegut de mane-
ra explícita aquesta figura professio-
nal. A prop de 40 persones treballen 
en l’actualitat als equips d’atenció so-
cial a Sant Boi.

per a persones cuidadores no profes-
sionals, fórmules per incrementar la 
participació de la ciutadania i temes 
d’interès social susceptibles de ser 
abordats de manera no només indivi-
dual, sinó també en sessions de grup. 

Sessions de grup
Seria el cas, per exemple, de la infor-
mació comuna que es facilita sobre 
els serveis d’atenció a la dependència 
o per abordar temes com els canvis 
en la normativa per obtenir el bo so-
cial per al consum elèctric.

Una de les persones que s’han incorporat als equips professionals d’atenció social
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“Mi padre tiene una demencia  
similar al Alzheimer y necesita 
atención permanente. Es muy difícil 

de llevar, agota 
psicológicamente. 
La trabajadora 
social me 
recomendó asistir a 
un grupo de ayuda 
mutua. Ir allí te 
procura un rato de 
distensión junto 
a personas que 
están en tu misma 

situación.”  Mercedes Ferrando, 
membre d’un grup d’ajuda mútua per 
a persones cuidadores

“Estamos en la Coope. A nuestro 
centro vienen estudiantes de la ESO 
derivados desde Servicios Sociales o 

desde el instituto. 
Hacen deberes, 
meriendan y 
participan en 
actividades 
socioeducativas y 
talleres artísticos. 
El proyecto de este 
año es un taller 
de construcción 
de instrumentos 

con materiales reciclados.” Ramón 
Navarro, cap de servei del Centre 
Obert Gingko

“El trabajo social es vital en 
el ámbito de la salud porque las 
enfermedades se pueden complicar 

cuando hay riesgo 
o fragilidad social 
de base. Damos 
mucha importancia 
a acompañar a las 
personas vulnerables 
y a sus familias, para 
potenciar al máximo 
su autonomía y 
capacidades. He 
podido aportar mi 

visión profesional al diagnóstico del 
Pla local de Serveis Socials.”  Natàlia 
Castilla, Treballadora Social del 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Durant aquest mes de març entrarà 
en funcionament el Punt d’Atenció 
Social i Assessorament a l’Eficiència 
Energètica. Aquest nou servei serà el 
punt de referència de l’Ajuntament de 
Sant Boi per a qualsevol informació, 
assessorament, gestió o tràmit que 
estiguin relacionats amb la gestió  
eficient de l’energia a les llars.

L’Ajuntament ha decidit posar en 
marxa aquest servei en vista de l’ele-
vat nombre de famílies de Sant Boi 
que tenen problemes per fer front al 
pagament de les seves factures de 
gas, aigua i electricitat. 

Més aportació econòmica
L’any passat, les aportacions econò-
miques concedides per l’Ajuntament 
per ajudar a resoldre aquestes situa-
cions es van doblar àmpliament (van 
passar dels 147.000 € registrats l’any 
2016 a 340.000 €).

Des d’aquest nou punt municipal 
d’atenció es treballarà per, entre al-
tres tasques, donar a conèixer els 
drets energètics de la ciutadania i els 
recursos existents per garantir-los, re-
soldre dubtes en relació amb l’import 
de les factures, detectar situacions 

Nou servei 
per combatre 
la pobresa 
energètica

de risc vinculades a la pobresa ener-
gètica, capacitar les famílies afecta-
des per gestionar de manera més efi-
cient el seu consum energètic i donar 
suport en les gestions per evitar talls 
de subministrament per part de les 
companyies.

El servei ajudarà a estalviar energia a la llar i a interpretar les factures

Canvis en la legislació sobre el  
bo social de l’electricitat
Les condicions d’accés a la bonifica-
ció social en les factures de la llum 
han canviat. Un reial decret del go-
vern estatal obliga totes les persones 
beneficiàries a sol·licitar novament 
el bo social abans del pròxim dia 10 
d’abril. Les peticions s’han d’adreçar 
directament a les companyies submi-
nistradores.

Trobades informatives
Les noves condicions del bo social 
preveuen descomptes en la fac-
tura per valor del 25% o el 40% de 

l’import per a les persones consumi-
dores que siguin considerades com a 
‘vulnerables’ o ‘vulnerables severes’, 
respectivament. Com a requisit addi-
cional, la potència contractada ha de 
ser inferior a 10 kW.

L’Ajuntament organitza trobades 
informatives sobre aquests canvis per 
tal d’ajudar totes les persones poten-
cialment beneficiàries a obtenir els 
ajuts que els puguin correspondre.

225.000 persones tenen concedit el 
bo social a Catalunya en l’actualitat.

endesaclientes.com/bo-social
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Augment de la quantitat de productes 
lliurats per Aliments Solidaris
La botiga Aliments Solidaris va repartir 
570.000 kg d’aliments a famílies neces-
sitades de la ciutat al llarg de l’any 2017. 
Aquesta quantitat representa un increment 
del 40% respecte a les xifres registrades un 
any abans, gràcies principalment a la inver-
sió realitzada per l’Ajuntament per comprar 
aliments frescos i a les donacions solidàries 
realitzades per la Cooperativa Agrària Sant-
boiana i per diversos supermercats de la  
nostra població. 

Aliments Solidaris es va traslladar el pas-
sat mes de maig a un nou local més am-
pli i millor condicionat, amb més espai per 
emmagatzemar i manipular el menjar. L’any 
passat va atendre les necessitats bàsiques 
d’alimentació de més de 1.500 famílies de 

Sant Boi, amb el suport de més de 100 per-
sones voluntàries que col·laboren habitual-
ment amb aquest servei municipal.

 
Distribució solidària
La botiga funciona a Sant Boi des de l’any 
2013 com un projecte referent de distribu-
ció solidària d’aliments, que ha dignificat 
l’atenció rebuda per les famílies i ha ajudat 
a pal·liar la situació de precarietat generada 
per la crisi econòmica. 

Els Serveis Socials Municipals de 
l’Ajuntament estableixen els criteris d’accés 
a la botiga. Les entitats que gestionen el 
servei són Càritas Diocesana, Ajut al Quart 
Món i les esglésies evangèliques Llibertat i 
Rey de Reyes.

Nova convocatòria d’ajuts 
per pagar els rebuts de l’IBI
L’Ajuntament de Sant Boi destinarà en-
guany 60.000 euros del Pressupost Munici-
pal a finançar ajuts econòmics en l’import 
dels rebuts de l’Impost sobre Bens Immo-
bles (IBI) per a persones i famílies amb 
una capacitat econòmica limitada. La nova 
convocatòria d’aquests ajuts, coneguts 
com a ‘IBI social’, s’obrirà cap a mitjans del 
mes de març i es tancarà el dia 28.

Descomptes segons els ingressos
La quantia de l’ajut pot arribar a ser del 
50%, el 75% o el 100% del rebut de l’IBI 
de l’exercici 2018, depenent dels ingres-
sos de cada unitat de convivència i fins 
que s’exhaureixi la partida pressupostària 
corresponent. En qualsevol cas, com més 
baixos siguin aquests ingressos, més pos-
sibilitats hi ha d’obtenir l’ajut i d’optar a un  
percentatge de descompte més alt.

Per poder participar en la convocatòria 
cal residir a Sant Boi almenys des de l’1 de 
gener de 2017, que el valor cadastral de 
l’habitatge objecte de la sol·licitud sigui 
inferior a 125.000 € i que cap membre de 

la unitat familiar no sigui titular d’un altre 
habitatge, entre altres requisits. En cas de 
ser concedida l’ajuda, l’Ajuntament com-
pensarà l’import aplicant-lo directament en 
el rebut de l’IBI corresponent a 2018.

Les bases de la convocatòria d’enguany 
augmenten l’import màxim dels ingres-
sos de la unitat familiar que donen dret 
a la compensació (de l’índex IRSC+55% a 
l’IRSC+75%), amb l’objectiu d’ampliar el 
nombre de persones beneficiàries. L’any 
2017 es van beneficiar un total de 87 fa-
mílies que van rebre un import global de 
31.800 €.

L’habitatge, un dret de ciutadania
L’Ajuntament ha fet de les polítiques so-
cials la seva màxima prioritat des de l’inici 
de la crisi econòmica i ha treballat per ga-
rantir el dret de la ciutadania a l’habitatge. 
L’aplicació del ‘IBI social’ té com a objectiu 
reduir les despeses d’habitatge de les fa-
mílies més vulnerables de la ciutat. Evitar 
l’exclusió residencial és l’objectiu central de 
les polítiques municipals d’habitatge.

Més informació i sol·licituds
santboi.cat/ibisocial

Oficina d’Habitatge de Sant Boi
tel. 93 635 12 23

L’Ajuntament 
treballa per 
garantir el dret a 
l’habitatge dels 
santboians i les 
santboianes
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N Per progressar com  
a ciutat hem de  
garantir una vida digna 
per a tots i totes

N Para progresar como 
ciudad tenemos que 
garantizar una vida digna 
para todos y todas

Polítiques amb sensibilitat social
Políticas con sensibilidad social

D esde el minuto 1 de este mandato la primera priori-
dad del gobierno municipal ha sido atender, en la me-
dida de sus posibilidades, las necesidades básicas de 
todas y cada una de las personas que viven en Sant 
Boi. La alimentación, la vivienda o la energía son dere-
chos básicos que, por encima de cualquier considera-
ción, debemos proteger y garantizar.

Hoy en día se habla ya menos de la crisis económica,  
afortunadamente, y las cifras del paro van disminu-
yendo, pero los ‘recortes’ continúan vigentes y el mer-
cado laboral se sostiene sobre bases tan precarias que 
muchas familias continúan en dificultades y no acaban 
de encontrar soluciones para mejorar aspectos muy 
importantes de sus vidas cotidianas.

Los Servicios Sociales Municipales llevan años es-
forzándose y reforzándose para dar apoyo a quienes 
viven situaciones de vulnerabilidad. El Ayuntamiento 
en su conjunto va a seguir trabajando en esa dirección 
y va a seguir reivindicando ante las demás administra-
ciones que se aprueben leyes y se adopten medidas 
más sensibles con las personas y con su fragilidad. 

Creo que en Sant Boi hemos demostrado sobrada-
mente nuestra sensibilidad social, que es el núcleo 
principal de las convicciones y la acción del equipo po-
lítico que tengo la suerte de encabezar. 

Tenemos un compromiso en la lucha contra la vulne-
rabilidad de las personas. Si queremos seguir progre-
sando como ciudad, si queremos mirar hacia el futuro 
con optimismo, debemos seguir garantizando para 
todo el mundo una vida en condiciones de dignidad.

D     es del minut 1 d’aquest mandat la primera prioritat 
del govern municipal ha estat atendre, en la mesura 
de les seves possibilitats, les necessitats bàsiques de 
totes i cadascuna de les persones que viuen a Sant Boi. 
L’alimentació, l’habitatge o l’energia són drets bàsics 
que, per sobre de qualsevol consideració, hem de pro-
tegir i garantir.

Avui dia es parla ja menys de la crisi econòmica, 
afortunadament, i les xifres de l’atur van disminuint, 
però les ‘retallades’ continuen vigents i el mercat la-
boral se sosté sobre bases tan precàries que moltes 
famílies segueixen en dificultats i no acaben de trobar 
solucions per millorar aspectes molt importants de les 
seves vides quotidianes.

Fa anys que els Serveis Socials Municipals s’esforcen 
i es reforcen per donar suport a qui viu situacions de 
vulnerabilitat. L’Ajuntament en conjunt continuarà 
treballant en aquesta direcció i seguirà reivindicant 
davant la resta d’administracions que s’aprovin lleis i 
es prenguin mesures més sensibles amb les persones i 
amb la seva fragilitat.

Crec que a Sant Boi hem demostrat amb escreix la 
nostra sensibilitat social, que és el nucli principal de les 
conviccions i l’acció de l’equip polític que tinc la sort 
d’encapçalar. 

Tenim un compromís amb la lluita contra la vulne-
rabilitat de les persones. Si volem seguir progressant 
com a ciutat, si volem mirar cap al futur amb optimis-
me, hem de seguir garantint una vida en condicions de 
dignitat per a tothom.
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La alcaldesa, Lluïsa Moret, participó en la 
sesión del 16º Fòrum empresarial de Sant 
Boi, celebrado el 20 de febrero con el título 
“Un nuevo modelo económico para un nue-
vo posicionamiento de ciudad”. El acto con-
tó con la presencia de más de un centenar 
de representantes del empresariado local y 
de las entidades de la ciudad. Lluïsa Moret 
emplazó al empresariado local a sumarse a 
la estrategia para construir el Sant Boi del 
futuro. “Sant Boi respira otro aire, Sant Boi 
se reinventa y tenemos que hacerlo jun-
tos. Os necesitamos para construir nuestra 
estrategia de ciudad y posicionar Sant Boi 
como una ciudad metropolitana saludable 
y sostenible“, manifestó.

La alcaldesa recordó que el Ayuntamien-
to está inmerso en la construcción de una 
estrategia de ciudad para definir el Sant Boi 
del año 2030 y añadió que esta estrategia 
“ni podemos ni queremos construirla solos”.

Uno de los instrumentos de esta estrate-
gia de ciudad, el Plan estratégico de la polí-
tica económica, fue el tema de la ponencia 
de esta edición del Foro empresarial. La 

escuela de negocios IESE ha asesorado y 
acompañado del Ayuntamiento en la ela-
boración de este documento.

Crecimiento equilibrado
La ponencia fue presentada por Miquel Ro-
dríguez, gerente del PPP for Cities del IESE 
Business School, quien recomendó que la 
política económica de Sant Boi, integrada en 
su estrategia de ciudad, se lleve a cabo en 
colaboración con el conjunto de la ciudad, 
con una mentalidad abierta a los cambios y 
con las necesidades de la ciudadanía siem-
pre en el centro. “El crecimiento”, dijo, “debe 
ser sostenible y socialmente equilibrado”.

El plan estratégico de la política econó-
mica elaborado por IESE propone actuacio-
nes como la creación de un espacio único 
que concentre toda la oferta formativa de 
la ciudad, una apuesta clara por la digitali-
zación, la constitución de una mesa empre-
sarial público-privada para el seguimiento 
de los compromisos y la búsqueda conjunta 
de alianzas externas para encontrar nuevas 
oportunidades de negocio n

La alcaldesa invita a las empresas a 
colaborar por el Sant Boi del futuro

En el Fòrum 
empresarial 
se presentó el 
modelo económico 
propuesto para 
construir la ciudad 
del año 2030

Convenio con PIMEC para 
dinamizar el tejido empresarial 
El Ayuntamiento de Sant Boi y PIMEC 
Baix Llobregat-L’Hospitalet han 
firmado un convenio para impulsar 
y dinamizar conjuntamente el tejido 
empresarial del municipio. El teniente 
de alcaldía, José Ángel Carcelén, y 
el presidente de la territorial de la 
patronal, Ramón Pons, firmaron el 
acuerdo para colaborar en diferentes 
ámbitos de la promoción económica 
a través de acciones conjuntas que 
reviertan en la generación de actividad 
y de empleo del municipio. Su punto 
de partida es la implantación del 
programa “Relleu Pyme”, que consiste 
en apoyar a las empresas que pasan 
por un proceso de sucesión y así 
garantizar su continuidad.

El Clúster en el MWC
El Clúster de Salut Mental de 
Catalunya, miembro de la European 
Connected Health Alliance 

(ECHAlliance), ha 
participado como 
pitching partner en 
el l Digital Health & 
Wellness Summit 
2018 en el marco del 
Mobile World Congres 
(MWC). El congreso, 
orientado a las start-
ups, ha permitido 
que diferentes 
emprendedores 
presentaban sus 
propuestas de 

negocio ante inversores y expertos en 
salud digital. En el turno dedicado a 
la salud mental, la presentación del 
CSMC fue a cargo de la clúster manager 
Marta Sánchez Bret.
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Sant Boi renueva en el 
consejo de la Red Innpulso
La Red Innpulso que reúne a 
las Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación celebró en Ermua 
(Vizcaya), el  7 de febrero, la 
reunión de su Consejo Rector 
y el pleno anual, que contó 
con la participación de los 
representantes de las 68 ciudades 
y municipios que la integran. Sant 
Boi forma parte de este organismo   
desde el año 2010 y ha renovado 
su plaza en el consejo rector, en 
representación de las ciudades 
medianas.
 

Sant Boi, presente en el 
Congreso Smart Cities 
El Ayuntamiento ha estado 
presente, los días 14 y 15 de 
febrero, en el Congreso Small & 
Medium Smart Cities, invitado 
por la organización para explicar  
sus políticas de sostenibilidad. 
Entre las experiencias smart city 
presentadas por el teniente de 
alcaldía de Ciutat Sostenible, 
Josep Puigdengoles, está la 
monitorización del consumo de 
los equipamientos municipales 
o la inminente puesta en marcha 
de un sistema inteligente de 
información y gestión sobre  
los residuos.

Nuevo plan 
de empleo
La alcaldesa, Lluïsa Moret, recibió 
en febrero al grupo de 66 personas 
participantes en un plan de empleo 
municipal destinado a personas con 
dificultades de inserción laboral.

La mayoría de las personas con-
tratadas (53) se dedicarán a realizar 
tareas relacionadas con el manteni-
miento del espacio público.

El resto de personas contratadas 
(13) son mujeres que forman parte de 
un dispositivo especial para llevar a 
cabo tareas de información y aseso-
ramiento sobre eficiencia energética 
y gestión y recogida de residuos. Los 
contratos son, según los casos, de 6 o 
12 meses de duración. 

Proyecto de 
formación  
y empleo
El Ayuntamiento inicia este mes de 
marzo un plan de formación de un 
grupo de una cuarentena de perso-
nas en tareas de mantenimiento del 
espacio público y de jardinería. Las 
personas que superen el periodo 
formativo serán contratadas durante 
seis meses. Esta acción forma parte 
del proyecto “Treball en els barris”  
(836.000 euros de presupuesto) que, 
durante todo este año, prevé también 
desarrollar diferentes dispositivos 
para favorecer la inserción sociola-
boral de unas 150 personas de co-
lectivos con dificultades de inserción 
(mujeres con dificultades de acceso 
al mundo laboral y colectivos con 
dificultades especiales). Así, se reali-
zarán cursos de atención al público, 
camarera de pisos, auxiliar de cocina 
y mozo de almacén. Asimismo, se lle-
varán a cabo acciones ocupacionales 
y profesionales para la dinamización 
socioeconómica y el mantenimiento 
del barrio de Casablanca.

zo de la limpieza viaria en los barrios 
de la ciudad: vaciado de papeleras, 
limpieza de aceras y alcorques, repa-
so de áreas de aportación de residuos 
y rastrillado de plazas, entre otros.

El servicio de empleo del Ayunta-
miento hará el acompañamiento de 
las personas contratadas. El segui-
miento facilitará una mejor adapta-
ción al puesto de trabajo y un refuer-
zo durante la contratación para el 
posterior retorno al mercado laboral.

El 20 de febrero comenzó el nuevo 
plan de empleo Enfeina’t, dirigido a 
mejorar la limpieza del espacio públi-
co. El Ayuntamiento ha contratado un 
grupo de 11 personas (6 hombres y 
5 mujeres) para reforzar la limpieza 
de la ciudad. El nuevo plan tiene un 
presupuesto de 281.000 euros.

Las contrataciones se han hecho en 
el colectivo de personas en paro de 
larga duración. Las personas contra-
tadas desarrollarán tareas de refuer-

Refuerzos para la limpieza
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La ciutat recorda 
Maria-Mercè 
Marçal en el  
20è aniversari de 
la seva mort
Enguany fa 20 anys de la mort, amb 
45 anys, de la poeta i editora catalana 
Maria-Mercè Marçal (a la foto). 
Feminista i defensora de la llibertat i 
els valors democràtics, agraïa haver 
nascut “dona, de classe baixa i nació 
oprimida”. La seva vinculació a la 
ciutat, on va fer de professora i va 
cofundar l’editorial Llibres del Mall, 
fa que aquesta sigui una efemèride 
especial. En aquest sentit, per al 
període de març i juny, s’ha organitzat 
un cicle d’activitats que inclou 
exposicions, taules rodones i altres 
accions per recordar l’escriptora. 
Aquest mes, l’Institut J. Rubió i Ors, 
on va ensenyar català, té instal·lada 
l’exposició “No volem que la revolució 
ens neixi morta. Acció feminista i 
política 1975-85”, un repàs per la vida 
pública de Marçal i el seu activisme 
social i polític a través de fotografies 
i publicacions. La mostra, que més 
endavant viatjarà per altres instituts 
i espais de la ciutat, coincideix amb 
la commemoració del 8 de març. Tot 
aprofitant aquesta circumstància, 
alumnes del centre llegiran poemes 
de l’escriptora a l’ofrena floral al 
monument de la dona treballadora, 
al barri de Ciutat Cooperativa (dia 8, 
16 h). La campanya “Sant Boi recorda 
Maria-Mercè Marçal” emmarca el 
treball de l’Ajuntament per recuperar 
la memòria de persones defensores 
dels valors democràtics. 

 

La ciutat commemora el Dia Internacional 
de les Dones amb un conjunt d’activitats 
que volen fer visible la necessitat de se-
guir lluitant per la igualtat de gènere a la 
societat. El dinar intercultural, una lectura 
de textos sobre el paper de les dones a la 
Guerra Civil, exposicions, debats i formació 
al voltant del feminisme i la igualtat for-
men part de l’agenda d’aquests dies. 

L’Ajuntament dona suport a la vaga femi-
nista convocada pels sindicats per al 8 de 
març, tal com recull la moció aprovada al 
Ple municipal de febrer. La celebració coin-
cideix amb el compromís adquirit per Sant 
Boi d’adherir-se al futur Decàleg dels Ajun-
taments Feministes del Baix Llobregat.
    
Dones i gastronomia
Enguany l’homenatge serà per a dones pro-
fessionals que visquin o treballin a Sant Boi 
i es dediquin o s’hagin dedicat a la gastro-
nomia i la restauració: cuineres, xefs, cam-
breres, etc. L’acte tindrà lloc el dia 12 de 
març, a les 18 h, a Can Massallera.

Dones i llibres
El dia 14, a les 19 h, a Cal Ninyo tindrà lloc 
la presentació a Sant Boi del llibre Estic 
estupenda!, relat en format de vinyetes de 
la humorista gràfica santboiana Raquel Gu 
(entrevista, pàg. 24). El dia 15, a les 18 h, 
tindrà lloc un cinefòrum als Cinemes Can 
Castellet sobre La librería, d’Isabel Coixet, 
la història d’una dona que ha de lluitar 
contra les convencions de la societat rural 
anglesa dels anys 50. A la mateixa hora es 
projectarà Vaiana, en una sessió que comp-
tarà amb guarderia per a infants.

La ciutat, 
compromesa 
amb el Dia 
Internacional 
de les Dones

• DIJOUS 8 DE MARÇ  
16 h Ofrena floral al monument de la 
dona treballadora. Lloc: C/ E. Toldrà, s/n 

• DILLUNS 12 DE MARÇ  
18 h Homenatge a les dones que 
es dediquen a la gastronomia i la 
restauració 
Lloc: Can Massallera 
           

• DIMECRES 14 DE MARÇ  
19 h Presentació del llibre  
Estic estupenda!,  
de la santboiana Raquel Gu                                 
Lloc: Cal Ninyo                         

• DIJOUS 15 DE MARÇ  
18 h Cinefòrum:  
La librería d’Isabel Coixet                                                                  
Lloc: Cal Ninyo. Recollida d’invitacions 
gratuïtes: SIJ El Punt Can Massallera                                 
i CRDD Can Jordana

Programa 
complet 
d’activitats: 
igualtat.cat i
santboi.cat/
diadones
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El diumenge 18 març de 2018 tindrà lloc 
la 19a Carxofada. Durant la jornada els 
restaurants de l’associació Degusta Sant 
Boi oferiran un menú degustació amb cinc 
plats amb l’hortalissa més característica de 
Sant Boi com a ingredient principal.

La Carxofada es desenvoluparà a la plaça 
de l’Ajuntament i la rambla de Rafael Ca-
sanova, on hi ha previstes activitats durant 
tota la jornada. 

Els tiquets del menú degustació es po-
dran adquirir al preu de 12 euros, en venda 
anticipada, i a 15 euros, el mateix dia de la 
carxofada.

Programa d’activitats
Entre les activitats previstes destaquen 
una masterclass de Zumba, una ballada de 
country i l’actuació del grup Camí de l’Est. 
Durant tot el dia, hi haurà venda de carxo-
fes de la Cooperativa Agrària Santboiana.

L’associació Degusta Sant Boi i l’Ajunta-
ment organitzen la Carxofada amb la col-
laboració de la Cooperativa Agrària Santbo-
iana i el Parc Agrari del Baix Llobregat. Una 
vintena de restaurants i bars de la ciutat 
participa en la campanya i durant el mes 
de març inclouen a les seves cartes plats 
elaborats amb les carxofes de la zona. 

El xef santboià Albert Mendiola, cuiner 
de l’any 2017, col·labora en aquest esdeve-
niment. L’Ajuntament lliurarà a Mendiola la 
distinció de la Carxofa d’Or en reconeixe-
ment a la tasca desenvolupada pel xef en 
favor de la carxofa i el producte de proxi-
mitat del Parc Agrícola del Baix Llobregat.

Tres mil persones
L’edició de 2017 d’aquesta festa gastro-
nòmica va tancar amb la participació de 
3.000 persones. A l’edició de l’any passat 
es van servir 1.800 menús fets amb 1.050 
kg de carxofes. En total, es van degustar  
9.000 àpats.

L’esdeveniment va omplir novament 
d’animació la plaça de l’Ajuntament i la 
rambla de Rafael Casanova i va mostrar la 
vitalitat de la carxofa com a producte es-
trella i d’identitat de la ciutat n

La Carxofada torna a situar Sant Boi  
com a punt d’atracció turística

Producte 
turístic
La Carxofada serà 
un dels elements 
principals del 
futur catàleg 
de productes 
turístics de la 
ciutat.

Un mes de març  
amb més carxofa
La tradicional festa popular està 
emmarcada en el Mes de la Carxofa, una 
campanya de promoció gastronòmica 
i lúdica que té lloc durant tot el mes de 
març, al llarg de la qual restaurants i bars 
ofereixen menús i tapes. 

L’entitat SomBici i el restaurant SomBò 
organitzen sortides en bicicleta pel Parc 
Agrari amb dinars o tast de carxofes.

Més informació: santboi.cat/carxofada i 
L’Agenda (pàg. 22 i 23)



Viure Sant Boi
N  març 18

12

L’Ajuntament ha posat en marxa un innova-
dor programa d’ocupació juvenil. 150 joves 
de la ciutat que en l’actualitat no estudien 
ni treballen es podran beneficiar d’aquesta 
iniciativa, anomenada Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (POEJ). 

Més possibilitats de treballar
El POEJ proposa moltes d’accions coordina-
des per millorar l’ocupabilitat de 150 joves 
de la ciutat d’entre 16 i 29 anys d’edat. 

Actuació integral per l’ocupabilitat
És una iniciativa innovadora perquè reuneix 
en un únic programa totes les fases de la 
millora de l’ocupabilitat: orientació laboral, 
formació professional i acompanyament 
per a la inserció.

Ajuda de 200 € mensuals
Cada jove participant en el programa rebrà 
una ajuda al seguiment de la formació de 
200 euros mensuals.

Formació gratuïta homologada 
Els joves i les joves participants rebran for-
mació professional gratuïta i podran triar 
entre un total de 10 especialitats profes-

sionals. Com a resultat, obtindran un títol 
homologat equivalent a un grau mitjà d’FP.

Especialitats amb sortida
Les 10 especialitats s’han escollit perquè 
concentren més de la meitat dels contrac-
tes que es registren a Sant Boi actualment. 

A partir de març
En una primera fase, a partir d’abril, 
s’ofereixen 5 certificacions professionals: 
atenció sociosanitària a persones en el do-
micili, atenció sociosanitària a persones de-

pendents, desenvolupament d’aplicacions 
web, gestió de trucades de teleassistència i 
organització i gestió de magatzems. 

A partir de setembre
Les altres 5 especialitats es podran cursar 
a partir de setembre. Les 150 persones be-
neficiàries també rebran formació comple-
mentària per millorar l’ocupabilitat.

Una subvenció de la Unió Europea
Aquest és el programa ocupacional de més 
import previst per a l’any 2018 a Sant Boi. 

Nou programa 
d’ocupació per 
a joves de la 
ciutat
NÉs un programa innovador 
finançat per la Unió Europea que 
ofereix orientació laboral, formació 
professional i acompanyament per a 
la inserció laboral

Especialitats 
professionals 
ofertes

►Atenció  
sociosanitària a 
persones en el  
domicili
►Atenció  
sociosanitària a 
persones  
dependents
►Desenvolupament 
d’aplicacions amb 
tecnologia web
►Gestió de  
trucades de  
teleassistència
►Organització i 
gestió de  
magatzems
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Amb un cost d’1,2 milions d’euros, més del 
90% es finança amb una subvenció euro-
pea. L’Ajuntament n’aporta la resta (al vol-
tant de 100.000 euros).

La meitat de la subvenció global
Sant Boi de Llobregat ha aconseguit més 
del 50% de la subvenció global destinada 
a Catalunya per a aquest programa que 
convoca el Ministeri de Presidència i Admi-
nistracions Públiques amb finançament del 
Fons Social Europeu n

Joves de Sant Boi 
participants en 
altres programes 
recents d’ocupació 
juvenil: Primera 
Oportunitat (a dalt) 
i Garantia Juvenil  
(a la dreta)

Més informació i inscripcions:
fins a finals de març
---El Punt Servei d’Informació Juvenil 
(La Factoria Jove de Can Massallera)
Dilluns i divendres, de 10 a 14 h;  
de dilluns a dijous, de 16 a 20 h 
---Masia Torre Figueres 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Cursos sobre cuina sana, 
caracterització, hort urbà i 
lleure infantil i juvenil
El 6 de març s’obre una nova 
convocatòria de La formació t’obre 
portes. Com sempre, s’ofereixen 
cursos útils per tenir més opcions de 
trobar feina o tornar als estudis. Les 
classes, que tindran lloc entre abril i 
juny, s’adrecen a joves de 16 a 35 anys. 
Aquesta és l’oferta de l’edició actual:

►Monitor/a d’activitats de lleure 
infantil i juvenil
►Cuina saludable
►Maquillatge de caracterització i 
efectes especials
►L’hort urbà a casa teva

Informació i inscripcions 
(a partir del 6 de març, 16 h)

El Punt, Servei d’Informació Juvenil
joventutsantboi.wordpress.com

elpunt@santboi.cat

Nova edició del projecte 
per a joves Puc Més
El projecte Puc Més, adreçat a joves 
de Sant Boi, ha obert una nova edició. 
Ofereix orientació personalitzada per 
trobar feina, iniciar nous estudis o fer 
cursos de cultura, art o esport.  
El suport individual es combina amb 
activitats grupals que ajuden a decidir 
el camí professional i personal. 

Informació i inscripcions 
El Punt, Servei d’Informació Juvenil

pucmes@gmail.com
Facebook: Puc Més Joves

Tel. 93 652 98 43
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El 18 de febrer es va celebrar la jornada 
‘Sant Boi R que R sostenible’. L’objectiu era 
reconéixer l’esforç col·lectiu per la soste-
nibilitat i compartir el premi Ciutat més 
Sostenible amb les entitats, els centres 
educatius, les empreses i comerços i totes 
les persones de la ciutat que s’hi senten 
implicades i que amb el seu esforç han fet 
possible l’obtenció del guardó.

L’acte central de la jornada va tenir lloc a 
la plaça de Catalunya amb actuacions musi-
cals (Carme Doorá, Far i Blai Band) i tallers 
familiars sobre temes relacionats amb els 
residus i el reciclatge, l’estalvi d’energia, la 
mobilitat sostenible, l’alimentació saluda-
ble o l’entorn natural. La celebració va con-
tinuar a la tarda a la plaça de l’Ajuntament 

amb una performance musical (Residual 
Gurus) i la projecció simbòlica d’una llum 
de color verd a la façana de la Casa de la 
Vila. S’estrenava d’aquesta manera el sis-
tema de projecció policromàtica instal·lat 
recentment a la plaça de l’Ajuntament.

Residus i eficiència energètica
El Premi a la ciutat més sostenible valora 
les actuacions realitzades al medi urbà per 
lluitar contra el canvi climàtic. En especial, 
l’increment en més d’un 10% en un any de 
la recollida selectiva de residus i la millo-
ra de l’eficiència energètica a l’espai públic, 
els edificis municipals i les llars. Sant Boi 
és l’única ciutat que ha aconseguit el premi 
en dues ocasions en la màxima categoria.

Sant Boi 
celebra el 
premi Ciutat 
Sostenible

Festa 
ciutadana 
Sant Boi va 
celebrar el Premi 
Ciutat més 
Sostenible amb 
activitats al carrer.

L’Ajuntament, en verd. Amb motiu de la jornada de celebració del Premi Ciutat més Sostenible, es va 
estrenar a la plaça de l’Ajuntament el nou sistema de projecció làser a la façana de la Casa de la Vila. En 
aquest ocasió es va projectar una llum de color verd per destacar l’aposta per la sostenibilitat.

Neix un ruc al ramat de la 
muntanya de Sant Ramon 
El mes passat va néixer un ruc al ramat 
que fa tasques de neteja del bosc a la 
zona de Sant Ramon. El nouvingut, 
de color negre, s’ha convertit en un 
símbol del treball de gestió forestal 
sostenible que es practica a Sant 
Boi des de fa temps. L’Ajuntament 
va encetar el passat estiu una prova 
pilot per fer la neteja forestal amb 
l’ajuda de rucs. Aquest grup ajuda a 
fer el manteniment d’1 ha de zona 
forestal a Sant Ramon. La iniciativa 
de pasturar el sotabosc amb rucs 
té per finalitat valorar les aptituds 
d’aquest animal per combatre el 
càrritx (Ampelodesmos mauritanica), 
espècie piròfita molt estesa en aquest 
indret. L’Ajuntament treballa des de fa 
temps en la  prevenció d’incendis amb 
ramaderia, un mitjà més econòmic i 
ambientalment més sostenible.

Bon resultat de la Marató  
de l’Estalvi Energètic 2018
Les activitats empreses per les sis 
escoles de Sant Boi participants 
han demostrat ser efectives durant 
les quatre setmanes de la Marató. 
Les dades de reducció del consum 
d’electricitat han estat molt bones amb 
un 24,28 % d’estalvi total, equivalent a 
1.269 euros, molt superiors a l’objectiu 
proposat. Pel que fa el consum d’aigua, 
les dades han suposat un estalvi total 
del 7,37 % . El consum de gas natural 
ha tingut un sobreconsum del 21,86 
%, però cal tenir en compte que 
durant el mes de febrer les condicions 
meteorològiques han estat adverses, 
essent aquest el tercer febrer més fred 
dels últims 36 anys.
Per celebrar aquest èxit es farà una 
activitat conjunta amb tots els centres 
escolars participants.
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Les persones amb discapacitat visual, au-
ditiva, física i intel·lectual de Sant Boi ja 
tenen més fàcil l’accés a alguns serveis mu-
nicipals. L’Ajuntament ha destinat 32.000 
euros a adquirir i posar en funcionament 
dispositius específicament dissenyats per 
atendre les necessitats d’aquestes perso-
nes. Una subvenció de la Diputació de Bar-
celona ho ha fet possible.

L’Ajuntament ha adquirit tres bucles 
magnètics (faciliten l’ús d’audiòfons a llocs 
oberts) i els ha instal·lat a les sales d’actes 
de Can Massallera, Cal Ninyo i la Bibliote-
ca Jordi Rubió i Balaguer. També n’hi ha un 
altre a l’Oficina Municipal d’Atenció a les 
Persones (OMAP), gràcies en aquest cas a 
un conveni amb Ilunion.

El Museu de Sant Boi posarà pròxima-
ment en servei una audioguia amb llen-
guatge fàcil que facilitarà un millor segui-
ment dels continguts de les exposicions a 
les persones amb discapacitat intel·lectual. 
A la Casa de la Vila i la Biblioteca Jordi Ru-
bió i Balaguer hi haurà aviat uns pannells 
informatius escrits en Braille i amb auto-
relleu, on es podrà consultar el mapa d’ac-
cessos de cada edifici i la localització dels 
serveis que allotja.

També s’han adquirit 5 rampes mòbils 
que es faran servir per facilitar l’accessibili-
tat universal en activitats públiques en els 
equipaments o al carrer. Les entitats po-
dran demanar la cessió d’aquestes rampes 
per a les seves pròpies activitats.

Nous 
dispositius 
per millorar 
l’accesibilitat

Biblioteca 
accessible 
La Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer 
compta amb una 
lupa, un lector 
de textos i tres 
aparells de lectura 
accessible que 
amplien la imatge 
de les pàgines 
dels llibres per 
a les persones 
amb discapacitat 
visual. 

Sala d’estudis ‘en silenci’. L’Olivera disposa d’una nova sala d’estudi en silenci amb taules amb endolls 
incorporats (com a la sala d’estudi annexa, que es manté com a espai per fer treballs o estudi en grup). 
També s’ha creat una aula multimèdia on poder fer cursos d’informàtica sense afectar les sales d’estudi.  
Horari: de 9 a 21.30 h de dilluns a divendres i de 9 a 14 h els dissabtes (ampliable a horari nocturn en 
èpoques d’examen fins la 1 de la matinada).

Alumnes  de Sant Boi participen 
al projecte Mart XXI 
Cinc estudiants de l’INS Rafael 
Casanova, cinc de l’INS Joaquim 
Rubió i Ors, un de l’INS Ítaca i 
quatre del Programa de Formació i 
inserció (PFI-PTT) han participat a 
l’edició 2018 del projecte Mart XXI 
finalitzada el 2 de febrer.  “Mart XXI: 
és possible una colònia humana a 
Mart?” és una iniciativa destinada 
joves de 3r i 4t d’ESO que presenten 
cert risc d’abandonament prematur 
de la seva formació. Durant cinc 
dies, l’alumnat es reuneix al Campus 
del Baix Llobregat de la UPC amb 
alumnes d’altres centres educatius, 
investigadors i estudiants de doctorat 
de la UPC per investigar si és possible 
una colònia humana a Mart, amb 
la tecnologia actual. L’objectiu del 
projecte és acostar els estudiants a la 
universitat, despertar l’interès per la 
ciència i la tecnologia i reforçar la seva 
motivació i autoestima. El programa 
està finançat per l’Ajuntament i la 
Diputació al 50% . 

Xarxa de ciutats educadores
 “Repensar la ciutat” ha estat l’eix 
temàtic central de la XIII trobada 
de la “Red Estatal de Ciudades 
Educadoras” (RECE), celebrada els 
dies 1 i 2 de febrer a Lleida. Des de 
Sant Boi, l’Ajuntament va presentar 
l’experiència de treball “Els vincles 
entre escola i família: millorem l’èxit 
educatiu”, en representació d’un grup 
de docents i famílies compromeses 
a millorar l’educació del municipi. 
Aquesta experiència fomenta la 
creació i intercanvi d’espais de 
participació de les famílies a l’escola. 
El programa incorporava diàlegs sobre 
la mirada de la infància a les ciutats.
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Cantagran
Diferents corals 
de gent gran de 
Sant Boi (Coral 
La Gavina, Coral 
l’Amistat, Coral 
Vinyets Molí Vell i 
el Cor Associació 
de Gent Gran 
Cooperativa 
Moli Nou) van 
participar el 
6 de febrer al 
Cantagran amb 
la col·laboració 
de l’Ajuntament. 
Enguany,  amb 
el nom de Berlín 
al Paral·lel, van 
interpretar peces 
d’aquest  
music-hall  que 
tracta sobre món 
del cabaret.

L’Ajuntament ha posat en marxa una cam-
panya per promoure els comportaments 
responsables en relació amb els animals de 
companyia. La iniciativa prestarà una espe-
cial atenció a la recollida dels excrements, 
un tema que preocupa moltes persones. 

L’eslògan de la campanya és ‘Premi 
o multa. Tu decideixes!’. Mitjançant un 
equip d’educadors ambientals, al llarg dels 
pròxims mesos s’identificaran al carrer 
conductes positives i negatives en relació 
amb aquest tema.

Premi...
L’equip d’agents ambientals premiarà les 
conductes responsables detectades amb 
una butlleta que donarà dret a participar en 
el sorteig mensual de 30 vals per l’import 
de 20€. Els vals es podran bescanviar en 
botigues d’animals o centres veterinaris.

...o multa
A les persones que tinguin conductes poc 
responsables, se’ls donaran consells i infor-
mació sobre la normativa actual i sobre les 
sancions en vigor. A més, la Policia Local 
reforçarà durant el març la vigilància i, com 
fa habitualment, obrirà expedients sancio-
nadors en cas d’infracció. 

Cal recordar que és obligatori recollir els 
excrements dels animals i dipositar-los em-
bolicats als contenidors de resta i que els 
gossos no orinin ni a a les façanes ni als ve-
hicles ni al mobiliari urbà.

Premi o 
multa: tu 
decideixes! 

santboi.cat/
jocsocresponsable
En aquesta adreça 
web trobareu tota 
la informació sobre 
la campanya, els 
consells per a un 
comportament 
responsable i 
l’import de les 
sancions vigents

Sant Boi, a la Magic Line
El 25 de febrer es va fer la Magic Line, 
una caminada solidària organitzada 
per Sant Joan de Déu Solidaritat. Les 
persones s’hi han hagut d’inscriure per 
equips i han desenvolupat accions per 
recaptar fons per a causes solidàries. 
Enguany 1.500 persones han participat 
en el nou tram de 25 km de la 
caminada (Sant Boi-Barcelona). Durant 
el recorregut per Sant Boi les persones 
participants van poder gaudir d’un 
conjunt d’accions organitzades per 
diferents entitats del municipi, entre 
elles l’Escola de Música Blai Net.

Sant Ramon de Nit
El 16 de març tindrà lloc la 5a Sant 
Ramon de Nit (pujada i baixada 
solidària). La sortida es farà a les 20 h 
des de la plaça de la Bòbila. El preu de 
les inscripcions d’adults és de 6 euros 
i els menors de 16 anys de 3 euros. 
Abans de la cursa es faran tallers 
infantils de 18.30 a 19.30 h. 

Inauguració de la nova zona de 
jocs de la plaça Ferrer i Guàrdia 
El 17 de febrer es va inaugurar la  
zona de jocs infantils de la plaça Ferrer 
i Guàrdia. La reforma s’ha fet després 
d’un treball de participació en el marc 
del Consell d’Infància i Adolescència. 
Els infants van col·laborar en el  
disseny de l’espai.
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Festival Zero: arts escèniques 
per a nous públics
El dia 11 de març Sant Boi acollirà 
una jornada del Festival Zero, una 
proposta d’arts escèniques que té 
com a objectiu atreure nous públics 
als escenaris mitjançant ofertes en 
aforaments molt reduïts, on els artis-
tes estan molt aprop del públic per 
buscar la complicitat dels especta-
dors. La jornada serà a Can Massa-
llera. Espectacles de teatre i dansa 
conviuran amb tallers familiars i una 
performance. El programa presenta 
Conseqüències, dansa contemporània 
amb la cia Moveo (Premi del Públic a 
la Fira de Tàrrega 2017), l’espectacle 
multidisciplinari Mi gran obra, de Da-
vid Espinosa, i el monòleg Also know 

as (A.K.A.), una peça atrevida i pun-
yent d’Albert Salazar sobre un jove 
immigrant. A Sant Boi, Zero es com-
pletarà amb un taller creatiu familiar 
(el “pack família” permetrà que els 
nens i nenes amb pares que tinguin 
entrada a un espectacle gaudeixin 
del taller gratuïtament) i una perfor-
mance artística per a persones adul-
tes, a càrrec de la cia La Gàl·lia. 

Al Festival Zero participen també 
els teatres de Sant Joan Despí, Sant 
Andreu de la Barca, Barberà del Va-
llès, Tordera i Llinars del Vallès, on es 
faran espectacles fins al 8 d’abril

                                     agendasb.info                                 
                              culturasantboi.cat

Primavera als 
Barris segueix 
l’estela del 
Festival Altaveu

Aquest mes de març comença 
una oferta musical lligada amb 
el Festival Altaveu. Es tracta de 
Primavera als Barris. La nova 
iniciativa té com a objectiu 
apropar la música als barris 
mitjançant un seguit de concerts 
que es desenvoluparan els mesos 
de març, abril i maig als diferents 
casals de la ciutat (casals de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou, Marianao, 
Casablanca i Camps Blancs, Can 
Massallera i Cal Ninyo). 

Les actuacions tindran lloc en 
cap de setmana, els divendres al 
vespre i els dissabtes al migdia. 
Aquest projecte 
neix per reforçar 
l’important paper del 
Festival Altaveu com 
una eina impulsora 
de la riquesa musical 
de Sant Boi. La 
finalitat és potenciar 
la música que es fa i 
es programa a Sant 
Boi com un referent 
destacat de la 
identitat  de la ciutat. 

Amb aquestes 
premisses, Primavera 
als Barris vol 
esdevenir una cita 
musical que ajudi a descobrir 
la força cultural de la música, 
descobrir nous talents i potenciar 
els que ja tenim. La programació 
comença el divendres 16 de 
març, a les 20 h, al Casal de Ciutat 
Cooperativa, amb les actuacions 
de Chiclanita i Alberto Alcalà. El 
dissabte 17, a les 12.30 h, Can 
Massallera rebrà el músic i cantant 
Oriol Tramvia (a la foto), i el 
divendres 23 de març, Raúl Thovar 
i Marina Herlop actuaran al Casal 
de Marianao, a partir de les 20 h.

Els infants 
de la ciutat 
pinten les 
emocions
Des del 3 de març es pot veure a Can 
Castells Centre d’Art l’exposició “Co-
lors” Una mostra que recull obres 
d’artistes consagrats al costat de les 
peces realitzades per nens i nenes. 

Artistes i infants fan seus els ra-
cons de Can Castells i es diverteixen 
mirant, olorant i degustant els colors. 
Els nens i les nenes de les escoles 
Gaudí, Amat Verdú, Rafael Casano-
va i Casablanca s’han preguntat què 
són els colors a través de la plàstica 
i altres disciplines artístiques i tam-
bé, amb l’ajuda de les noves tecnolo-
gies, han treballat gifts i han editart 
vídeos. 

Les persones que visitin la mostra 
podran sentir com han vist tots ells 
els colors des de diferents punts de 
vista: artístic, científic, sociològic i 
emocional. A l’exposició  hi partici-

pen artistes locals i de fora de Sant 
Boi: Javier Mariscal, Josep Guinovart, 
Josefa Hernández, Ka Fou (Rosa Sa-
toca), Brosmind i Guillermo Mora són 
alguns dels noms dels quals podem 
veure exposades les obres. El comis-
sari de la mostra, que estarà instal·la-
da a Can Castells fins a final de juliol, 

és el dissenyador i il·lustrador sant-
boià Iván Bravo.

Paral·lelament a l’exposició s’han 
programat activitats amb els colors 
com a protagonistes: tallers, curtme-
tratges i una xerrada.                                            

                                    agendasb.info                                 
                              culturasantboi.cat
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A quests dies en que hem celebrat el 
premi rebut a la Ciutat més Sosteni-
ble d’Espanya, hem comprovat que hi 
ha hagut gent que s’ha qüestionat la 
distinció argumentant que els carrers 
estan bruts, especialment d’excre-
ments de gos. 

 Per tenir una ciutat en bones condi-
cions de neteja, cal que l’administra-
ció hi destini els recursos necessaris i 
que la ciutadania s’impliqui en el man-
teniment, respectant l’entorn. Dit 
d’una altra manera, cal que siguem 
corresponsables.

 La corresponsabilitat no és res de 
nou, les nostres àvies ja ens deien: 
“No és més net qui més neteja, sinó 
aquell que menys embruta”. Era una 
manera de dir-nos: sigueu correspon-
sables.

 Som conscients que a la nostra ciu-
tat hi ha una majoria que ho fa bé i així 
ho hem de reconèixer, però també hi 
ha qui ho fa malament i l’hem de cor-
regir. És la mateixa ciutadania qui ho 
demana, fent ús del seu dret a gaudir 
d’ una ciutat amable.

 És per això que iniciem aquest mes 
una campanya en l’àmbit de la tinença 
responsable d’animals que premiarà 
el comportament cívic i que sanciona-
rà les conductes que causin molèsties 
o danys a tercers, especialment aque-
lles relacionades amb els excrements 
i els orines de gos al carrer.

 Passejar per la ciutat que volem 
requerirà de l’esforç i la col·laboració 
de tothom. Nosaltres ens comprome-
tem, ens hi acompanyeu?

Ció Lerma, 
regidora

N Corresponsabilitat

E s aquel que no puede pagar el 
agua a AGBAR. Sant Boi es una las 
ciudades con más afectados.

La OMS dicta 100 litros/persona/
día y AGBAR concede un descuen-
to vía la Asistencia municipal. Otros 
ayuntamientos tienen divulgadores 
vecinales ya formados en esta medi-
da que la explican a sus vecinos que 
la desconocen. Sant Boi carece de 
este servicio acordado. ¿Por qué?

Sin embargo, su proximidad ries-
gosa (cloro) de la depuradora, ¿debe-
ría darnos alguna ventaja? Lo cierto 
es que dada la carestía del agua y su 
mala calidad bueno sería saber por-
que debemos pagar el 11,8% de más.

Sant Boi tiene un 15,2% de pobreza 
y es la segunda de la comarca; aun-
que es de las que más aporta en ayu-
da exterior: 421 mil euros. Las ONGS 
y sus recientes escándalos obligan a 
reducir las aportaciones, porque po-
bres de no poder pagar el agua, luz y 
gas los tenemos en casa. Y se gastan 
en animales: 429 mil.

Sant Boi tiene un paro del 12,1% y 
los del PSC-IU buscan al caro IESE, 
para que diga lo obvio: creen em-
pleo en la Sanidad adecuando la FP 
(propuesto por CS y derrotado por 
todos menos GpSBoi) y lo mismo 
en logística, como en el Prat. Se van 
empresas, sin que se instalen a la 
par, la zona industrial obsoleta en 
servicios, languidece.

Tras 39 años toca reformar, Ciuda-
danos se ofrece para eliminar la nue-
va pobreza crónica de Sant Boi.

Olga A. Puertas, 
regidora

N Hidro vulnerable

El Club Gimnàstic Sant Boi és un 
dels clubs esportius de la ciutat 
que, com tants altres, col·labora en 
l’educació en valors que el món de 
l’esport comporta per als nostres 
infants i joves.

Amb més de 20 anys d’història, 
370 persones que practiquen les 
diferents disciplines i alguns es-
portistes que han arribat a proves 
internacionals projectant Sant Boi 
al món, el Club es troba ara en es-
tancament fruit de les precàries 
instal·lacions amb què compta. Es-
pais molt reduïts, aparells que no es 
poden homologar als que s’utilitzen 
als campionats i saturació de perso-
nes (amb 140 en llista d’espera).

Fa dos anys el govern de la ciutat 
(PSC-ICV) els va prometre que en 
breu disposarien d’unes millors ins-
tal·lacions. Passat aquest temps, la 
situació és insostenible i s’han orga-
nitzat per fer pública la seva situació 
i exigir una solució. Mentrestant, el 
govern ha tornat a fer, com si jugués 
a rugbi, un xut a seguir, dient que 
tindran instal·lacions noves, però 
falten dos anys més.

La mala planificació dels equipa-
ments (esportius i de tot tipus) co-
mença a tibar les costures de les 
necessitats, i no només en aquest 
cas, sinó també en altres àmbits 
que en pateixen les conseqüències. 
Com també seguim patint les pro-
meses que s’eternitzen i que salten 
de mandat a mandat sense fer-se 
realitat.

Miquel Salip, 
regidor

N Promeses que 
s’eternitzen

l crit de “Ni una més, ens volem vi-
ves” es complementa amb el crit de 
“Ni una menys, vives ens volem”, crit 
que van llençar les feministes argen-
tines i que va donar lloc a la primera 
vaga global de dones a nivell produc-
tiu i reproductiu a més de 70 països el 
8 de març de 2017. Aquest 2018 volem 
arribar més lluny i fer visibles amb 
una vaga més gran que la de 2017 la 
nostra força, la nostra ràbia i el nos-
tre dolor però també l’alegria de sa-
ber-nos fortes. No volem que algú 
pugui ignorar les nostres propostes 
i la nostra centralitat al món. És una 
vaga que va més enllà del que s’iden-
tifica com a vaga laboral perquè la 
participació de les dones és nuclear 
a totes les esferes de la vida i la vaga 
també ha d’arribar a altres feines i 
espais: el de les cures, el del consum 
i el de la vida associativa i estudiantil. 
Fem vaga perquè ens falten les més 
de 1.000 dones que han estat assas-
sinades en els darrers 14 anys pel fet 
de ser-ho, víctimes del feminicidi, i 
que cada dia en són més. Perquè no 
és violència de gènere, és violència 
masclista exercida per mascles que 
es creuen els nostres amos. Perquè 
existeix la bretxa salarial entre do-
nes i homes, que fa que a Catalunya 
cobrem un 24% menys que els homes 
de mitjana. Tenim suficients raons 
per fer-la, i amb el permís de la Flora 
Tristan, us dic: “Dones del món, uniu-
vos” per aconseguir la igualtat real 
entre dones i homes. El 8 de març, 
fem vaga.

E

Laura Solís, 
regidora

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

baixllobregat.ciudadanos-cs.org esquerra.cat/santboidellobregat | nousantboi.cat 
twitter: @esquerrasantboi 

facebook.com/esquerra.santboi

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

N 8M, la vaga  
per la igualtat
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D ins del formulisme dels Plens de 
l’Ajuntament, el recurs de les pre-
guntes a l’Equip de Govern és pot-
ser la part que més m’atreu. Preo-
cupar-nos pels problemes de Sant 
Boi i els santboians i santboianes i 
intentar solucionar-los: aquesta és la 
nostra obligació. Parlar de la nostra 
ciutat no és obstacle, però, per opi-
nar sobre la guerra de Síria, el con-
flicte palestí o adherir-se a mil i una 
accions solidàries. Que sí! Que som 
universalistes i ciutadans del món! 
Però això és compatible amb estimar 
la teva terra, el lloc on vius, ser pro-
fundament local i alhora lluitar per 
l’amor i la justícia al món. Per això 
m’interessa moltíssim saber l’estat 
dels col·lectius veïnals, empresarials, 
culturals, esportius, socials…El Parc 
Agrari. El PDU. La Fundació Maria-
nao. El Carrilet. La Unión Extremeña. 
Els barris de muntanya. Biblioteques, 
teatres. Les cadires de rodes enso-
pegant a les voreres. El Mercadona, 
els mercats municipals. El que va 
ser, és, i serà l’Ateneu. Tenim platja? 
Les colònies de gats. Can Dimoni. 
Els grafiters. Les inacabables obres 
en la carretera. Els desnonaments. 
La pobresa energètica. La pobresa 
cultural. I més i més…Els humils, els 
desheretats, els homes i dones del 
carrer, les classes populars, estem en 
tots els racons del planeta.

Andrés Castro, 
regidor

N Alguna pregunta 
més?

Ya han pasado cinco meses desde 
que se aplica el 155 en Cataluña y es 
hora de hacer una valoración.

Como se sabe, cesados todos los 
consellers de la Generalitat y otros 
cargos de confianza y asesores, los 
ministros del gobierno de España 
han pasado a tener las responsabili-
dades de las que antes se ocupaban 
estos sin que ninguno de ellos haya 
tenido que ocupar sus asientos.

En Cataluña funcionan con total 
normalidad los hospitales, los cole-
gios y los transportes públicos. Se 
siguen realizando las obras que esta-
ban programadas y los proveedores 
están cobrando con total normali-
dad como hacía mucho tiempo que 
no pasaba. Queda claro que se pue-
de gestionar sin tanta parafernalia 
de organización autonómica, como 
también de Diputaciones, Consells 
Comarcales, empresas y organismos 
públicos.

El Estado español en su concep-
ción administrativa es un despilfarro 
de dinero en toda regla que debe-
mos de pagar todos. Una gestión 
correcta con los medios necesarios 
y adecuados permitiría garantizar y 
mejorar por ejemplo nuestra Seguri-
dad Social, nuestras pensiones y las 
prestaciones sociales.

Cataluña necesita tener un gobier-
no lo antes posible y recuperar la 
normalidad. Un gobierno que res-
pete la legalidad y que esté en con-
diciones de abordar los grandes pro-
blemas de la ciudadanía. 

Marina Lozano, 
regidora

N 155 a examen

Jordi Garcia, 
regidor

N Les obres de la 
vergonya: C-245

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

Les obres a la C-245  estan  aturades.  
En pocs dies anunciarem mobilit-
zacions per defensar la reobertura 
d’unes obres que fa massa anys que 
vulneren els drets dels santboians i 
santboianes. L’Estat torna a donar 
l’esquena a Sant Boi! Animo la ciu-
tadania a reclamar la reactivació de 
projectes estratègics per a la ciutat, 
a concretar accions que denunciïn 
les obres de la vergonya!

Sant Boi està molt cansada de sen-
tir-se oblidada per l’Estat.  Cal aixecar 
la veu, dir-ho fort i clar: mai ha de ser 
prioritària la inversió en AVES sense 
passatgers que la recerca constant 
del benestar de la nostra població.   

Per l’Estat el greu problema de les  
sortides i entrades de Sant Boi o el 
projecte de construcció de la línia 
Ciutat Cooperativa a Castelldefels 
són temes que ni es valoren ni es po-
sen sobre la taula per ser debatuts i 
estudiats.

PDecat  treballa per defensar els 
nostres interessos. No ens valen ni 
excuses ni pròrrogues, volem res-
postes immediates i una posició fer-
ma i contundent dirigida a millorar 
els recursos, equipaments i infraes-
tructures de la vila.  

Fem una crida al teixit social, de-
manem a les entitats, a les associa-
cions i a tots els particulars que es-
timem la nostra ciutat a fer un front 
comú davant de la injustícia.  Ens tro-
bareu sempre treballant i lluitant pel 
bé comú, per fer de Sant Boi la ciutat 
que ens mereixem.

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

Demandes de feina 
(inscripció amb cita 
prèvia: Masia Torre 
Figueres,  
c/ Pau Claris, 14,  
tel. 93 635 12 46).

Ofertes de feina 
(tramesa de dades de 
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 635 12 46).

 
Formació a famílies 
El programa de formació de famílies de  
l’Escola Municipal de Mares i Pares que 
cada any organitza l’Ajuntament oferirà 
dues xerrades durant el mes de març. La 
primera tindrà lloc el dia 6 de març, a les 
17.30 h, a l’Escola Amat Verdú amb el títol 
Què fem a casa quan apareixen dificultats en 
l’aprenentatge i anirà a càrrec de GPS Educació. 
La segona tindrà lloc els dies 13 i 20 de març, 
a les 17.30 h, a Ciutat Cooperativa amb el títol 
Contes i joguines per la igualtat i anirà a càrrec 
del Centre de Recursos i Documentació de les 
Dones de l’Ajuntament de Sant Boi.   
Inscripcions gratuïtes: santboi.cat/
formaciofamilies, telèfon 93 6351212 i a 
l’OMAP (pl. Ajuntament,1).
 

Igualtat: activitats 
Aquestes són les activitats organitzades  per 
al mes de març pel  Centre de Recursos i 
Documentació de les Dones: Risoteràpia (dies 
7, 14 i 21 al Casal de Camps Blancs, de 18.30 a 
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20 h), Com ens afecten els prejudicis contra les 
dones (dies 6 i 20 a Can Jordana, de  17 a 18.30 
h), Càpsula TIC: Google Maps (dia 22 a Can 
Jordana, de 17 a 18.30 h). Activitats del mes 
d’abril (inscripcions a partir del 14 de març).  
Informació:  Can Jordana, c. Ebre, 27 / 93 
635 12 00 ext.156 / crdones@santboi.cat / 
igualtatsantboi.cat) 
 
Casals d’estiu 2018  
El període de preinscripció als casals 
municipals d’estiu 2018 serà del 3 (10 h) al 
9 (15 h) d’abril de 2018. Totes les persones 
interessades han d’omplir un formulari 
per dur a terme la preinscripció. El tràmit 
es realitzarà per Internet a través del web 
municipal (santboi.cat/casalsestiu). Es podrà 
fer, igualment, de manera presencial a l’Oficina 
Municipal d’Atenció al Públic de l’Ajuntament. 
És imprescindible que l’infant estigui 
empadronat a Sant Boi. Hi haurà tres casals al 
mes de juliol a les escoles 
Amat Verdú, Parellada i 
Antoni Gaudí. També es farà 
un casal d’Arts escèniques 
per a adolescents a Can 
Massallera (les mateixes 
dates que els altres) i 
el casal infantil del mes 
d’agost a l’escola Amat 
Verdú. Les dates són del 25 de juny al 31 de 
juliol i de l’1 al 31 d’agost, respectivament.

Programa UBICAT
L’Ajuntament de Sant Boi posa en 
marxa la primera edició del programa 
d’acompanyament a la inserció 
UBICAT, subvencionat pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i 
el Servei Públic d’Ocupació Estatal 
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social . El programa s’adreça (fins 
al 31 de desembre del 2018) a 210 
persones en situació de recerca 
de feina, residents a Sant Boi i 

inscrites com 
a demandants 
d’ocupació o 
millora de feina 
a l’OTG.
Informació i 
inscripcions: 
Masia Torre 

Figueres (c. Pau Claris, 14) / 93 635 12  
46 / ocupacioiempresa.santboi.cat

Formació ocupacional
L’Ajuntament ofereix nous cursos 
de formació ocupacional 2017-18. Al 
mes de maig es farà el curs Atenció 
sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials, Organització i 
gestió de magatzem i Auxiliar serveis 
de neteja d’instal·lacions (amb 
certificat de discapacitat) . Aquesta 
formació s’adreça, prioritàriament, a 
persones aturades, inscrites a l’OTG 
com a demandants d’ocupació.
Informació i inscripcions: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / ocupacioiempresa.
santboi.cat

Cursos emprenedoria
L’Ajuntament posa en marxa accions 
formatives dirigides a persones 
emprenedores que tenen una 
idea de negoci i volen posar-la en 
funcionament així com a persones 
promotores d’una empresa ja creada. 
A l’abril es farà el curs Puc ser una 
persona emprenedora? (dia 17) i 
Coaching: una infusió de motivació 
(dies 24 i 26 d’abril i 3 de maig). 
Informació: 
Masia Torre Figueres (c. Pau Claris, 14) 
/ 93 635 12  46 / santboi.cat

Síndica Municipal de Greuges. Es tracta d’un servei útil i gratuït obert als ciutadans i 
ciutadanes de Sant Boi. Es centra en la seva relació amb I’Administració municipal, en la gestió 
d’un conflicte, una queixa o un suggeriment. L’horari d’atenció és els matins de dilluns a divendres 
(9.30 a 14 h) i les tardes amb cita prèvia. Més informació:  pl. Montserrat Roig, 1, 1r pis (L’Olivera),  
sindicadegreuges@santboi.cat i 93 630 20 36
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Cursos de català 
Oferta de cursos i tallers: cursos presencials 
de diferents nivells i horaris, cursos en línia 
semipresencials amb tutoria (perfectes per a 
persones que volen estudiar des de casa), taller 
de conversa i taller de reforç de gramàtica. 
Places limitades.  
Inscripcions:  del 3 al 6 d’abril, cal demanar 
cita per fer la inscripció (a partir de l’1 de 
març), 936529585, cpnl.cat.  
Preus: variables (amb reduccions).
 

Enquesta de salut 
El Departament de Salut i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
han posat en marxa l’Enquesta de 
Salut de Catalunya, una activitat 
estadística oficial de la Generalitat 
de Catalunya que aporta informació 
essencial per conèixer l’estat de 
salut, els comportaments relacionats amb la 
salut i l’ús dels serveis sanitaris de la població 
resident a Catalunya no institucionalitzada. 
A Sant Boi ja s’ha fet una primera tanda 
d’entrevistes. Es faran noves enquestes els 
propers mesos d’abril (25) i juny (20).

 
Nous horaris de l’ermita  
L’ermita de Sant Ramon té nous horaris. 
Tardor/hivern/primavera (des del 16 d’octubre 
fins al 22 de juny): de dimarts a divendres (9.30 

a 14 h), caps de setmana (9.30 a 18 h) i festius 
(9.30 a 14 h). Estiu: (des del 26 de juny fins el 
12 d’octubre): de dimarts a divendres: (9.30 a 
14 h), dijous i divendres (9.30 a 14 h/ 18.30 a 
21 h), caps de setmana (9.30 a 21 h) i festius 
(9.30 a 14 h). En cas de reserves per dinar 
obrirà fins a les 18 h). 

 
Innobus 2018  
Aquest projecte ajuda persones universitàries 
a aflorar el seu talent i, al mateix temps, 
propiciar trobades amb les empreses 
participants. Es posarà en marxa el 12 de 
març i durant dues 
setmanes recorrerà 
el territori visitant 
empreses d’alt 
impacte econòmic 
i innovador. Les 
millors idees participaran en el programa 
Start Up Training per obtenir una col·laboració 
empresarial becada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  
Més informació: innobaix.cat
 

Homenatge Noces d’Or 2018  
La Coordinadora d’Associacions de la Gent Gran 
organitza un any més, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, l’homenatge a les Noces d’Or per 
a parelles de Sant Boi. L’acte tindrà lloc durant 
la celebració del Ball de Primavera, el dia 22 
d’abril de 2018 de 17 a 20 h al Poliesportiu 
La Parellada. Es poden inscriure totes aquelles 
parelles empadronades al municipi que puguin 
acreditar que des de l’abril de 2017 fins a 
l’abril de 2018 compleixen cinquanta anys de 
matrimoni o de convivència (continuats i amb 
la mateixa parella). Les sol·licituds es podran 
presentar a qualsevol de les associacions de 
gent gran de Sant Boi, ubicades als diferents 
casals de barri (Casablanca, Camps Blancs, 
Cooperativa i Molí Nou, Marianao) als casals 
municipals de gent gran de Barri Centre i de 
Vinyets i Molí Vell i al Casal de la Generalitat. 
El període d’inscripció és del  5 de març al 6 
d’abril. 

Preinscripció i jornades de portes obertes
Els  centres  escolars de Sant Boi faran jornades de portes obertes durant 
març. Les dates es poden consultar al web sbciutateducadora.cat. Les da-
tes de la preinscripció escolar encara no han estat comunicades oficial-
ment per la Generalitat, tot i que es preveu que comencin el mes d’abril.

Millorar l’ocupabilitat
Cursos adreçats a joves de 18 a 35 anys 
per ampliar la formació i millorar les 
possibilitats de trobar feina o de tornar 
a estudiar. Oferta de cursos: Curs de 
monitor/a d’activitats de lleure infantil 
i juvenil (del 12 d’abril al 21 de juny: 215 
h teòriques  i 160 h pràctiques), Cuina 
saludable (del 3 d’abril al 17 de maig: 
40 h) i Maquillatge de caracterització i 
efectes especials (del 4 d’abril al 18 de 
juny: 40 h) i L’hort urbà a casa teva (del 4 
d’abril al 6 de juny: 30 h). Tots els cursos 
són presencials.
Horaris: Curs de monitor/a d’activitats de 
lleure infantil i juvenil (dilluns, dimarts, 
dijous i divendres, de  9.30 a 14.30 h), 
Cuina saludable (dimarts i dijous, de 17 
a 20 h), Maquillatge de caracterització i 
efectes especials (dilluns i dimecres,  de  
16.30  a 18.30 h)  i L’Hort urbà a casa teva 
(dimecres,  de  16.30  a 19.30 h).
Més informació: vegeu pàgina 13.

Mobles i trastos vells
El funcionament del servei 
estableix un dia fix de recollida 
a cada barri de la ciutat de 20 
a 22 h. Els dies previstos per 
deixar els trastos, al costat de 
la porta de casa, són: dilluns 
(Marianao), dimarts (Ciutat Cooperativa 
i Molí Nou), dimecres (Centre), dijous 
(Vinyets i Molí Vell) i divendres 
(Camps Blancs, Casablanca i barris de 
muntanya). 
Telèfon Net: 900 10 88 30, atenció 
gratuïta de dilluns a divendres de 9 a 21.
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Dimarts 6 de març
16.30 h I Audiovisual: Micromachismos: Una realidad 
invisible. Projecció i debat sobre aquest reportatge de 
la periodista Ana Requena. Lloc: Casal de Camps Blancs. 
Org.: Associació Cultura Viva Santboiana
  
19.30 h I Literatura. Club de lectura. L’últim color del 
dia del santboià Pep Rovira. Trobada amb l’autor. Lloc: 
Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: Associació Equilibri

Dimecres 7 de març
18.30 h I Recital poètic musical. Homenatge a la dona 
treballadora. En el marc del Dia Internacional de les 
Dones. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Retalls d’art. 
 
18.30 h I Literatura. Tertúlia literària. La senyora 
Dalloway, de V. Woolf. En el marc del Dia Internacional 
de les Dones. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer. 

Divendres 9 de març
19 h I Cooperació. Dia Internacional de les Dones. 
Homenatge a dones del món de la cooperació, de 
l’ensenyament i els mitjans de comunicació. Lloc: Can 
Massallera. Org.: Associació Intercultural Ibn Rochd
 
 21 h I Música. Vorágine. Grup de rock del Baix. Entrada 
gratuïta. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Dissabte 10 de març
13 h I Exposició i performance. Riba (en serbi, 
peix). Fotografies de Yelena Cvejic. Gratuït. Lloc: La 
Peixateria, espai de creació (c/ Ramon Llull, 65). Org.: 
La Peixateria, espai de creació. 
 
21 h I Espectacle. A l’ombra dels fusells. Dones creant 
història. Joana Romero 
i Maria Jover llegiran 
textos de dones sobre la 
Guerra Civil. En el marc 
del Dia Internacional de 
les Dones. Inscripció: 
museu@santboi.cat 
Lloc: Can Barraquer. Org.: 
Ajuntament
 

Diumenge 11 de març 
9 h I Taller. Dia de 
l’Arbre. Plantació 
de cirerers. 11.30 
h I Construcció i 
col·locació de caixes 
niu i menjadors. Lloc: 
a prop de l’ermita 
de Sant Ramon, a la 
vesant de Viladecans. 
Org.: Ajuntament
 
18.30 h I Música. XXXIII 
Musicoral Amb les corals 
La Passió (Esparraguera), 
Amadeu Vives (Torrelles), 
Margalló (Castelldefels) i 
Cor Adinoi (L’Hospitalet). 
Gratuït. Lloc: parròquia de 
Sant Baldiri. Org.: Coral 
Renaixença

12 h I Arts escèniques. 
Festival Zero. De 12 
a 12.30 h I Espectacle 
multidisciplinari. Mi gran 
obra, amb David Espinosa. 
De 12 a 13.30 h I Dansa. 
Conseqüències, de la cia 
Moveo. Premi del Públic a 
la Fira de Tàrrega 2017. 12 
h I Taller infantil. Expressió 
corporal i joc, amb la cia La 
Gàl·lia. 17 h I Performance 
creativa per a persones adultes. 19 h I Teatre: A.K.A. 
(Also Known As - També conegut com-), amb Albert 
Salazar. Entrades: abonament, 15 €, un espectacle, 
8 €, i taller infantil, 3 €. La performance és gratuïta. 
Pack família: els infants a partir de 4 anys de pares 
amb l’abonament poden assistir gratuïtament al taller 
infantil. Ticketea.com. Menú del festival: 9 € (dos 
plats, postres i beguda).  Més info: agendasb.info i 
culturasantboi.cat. #festivalzero. Lloc: Can Massallera. 
Org.: Ajuntament, Teatres en Xarxa i Diputació

Dilluns 12 de març
18 h I Commemoració del Dia Internacional de les 
Dones. Homenatge a les dones que es dediquen a 
la gastronomia. Lloc: Can Massallera. Org.: Consell 
Municipal de les Dones i Ajuntament

Dimecres 14 de març
17.30 h I Jornada. Celebració del Dia de les Dones: 
Lectura del Manifest, micro teatre, poesia i cant coral. 
Gratuïta. Lloc: Casal de Marianao. Org.: Casal amb la 
col·laboració de Vox Mulieribus, Les Llunes, Espai Lúdic, 
Esfera Jove, Veus de Poetes, Ferran Mancera i Blaikorus
 
19 h I Literatura. Presentació del llibre Estic 
Estupenda de la il·lustradora i humorista santboiana 
Raquel Gu. L’experiència d’arribar als 40 anys. En el 
marc del Dia Internacional de les Dones. Lloc: Cal Ninyo. 
Org.: Espai Weller i Ajuntament
 
19 h I Literatura. Club de lectura fàcil. El diari vermell 
del Flanagan d’Andreu Martín i Jaume Ribera. Gratuït 
amb inscripció prèvia. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany.

Dijous 15 de març
18 h I Cinefòrum. La Librería, d’Isabel Coixet. En el Dia 
Internacional de les Dones. Invitacions: CRDD (Ebre, 
27), dt. i dj., de 10 a 13 h, i dt., dc. i dj., de 17 a 20 h, i 
SIJ El Punt (Mallorca, 30), dll. i dv., de 10 a 14 h. Servei 
de guarda d’infants i projecció del film infantil: Vaiana. 
Lloc: Cinemes Can Castellet. Org.: Ajuntament
 
19.30 h I Música clàssica. Contrastos Musicals. La 
violinista Anna Urpina, amb Dani Espasa, amb peces 
barroques i contemporànies. Temporada d’Arts 
Escèniques. Entrada: 3 €, a l’equipament. Lloc: Escola 
de Música Blai Net. Org.: Joventuts Musicals del Baix 
Llobregat. 

Divendres 16 de març
18 h I Literatura. Homenatge a Maria-Mercè Marçal. 
Amb el conte Uff, quin dissabte..., amb Martina Escoda, 
amb motiu del Dia de les Dones. Lloc. Bibl. Jordi Rubió
 
20 h I Caminada solidària. 5a Sant 
Ramon de Nit. Pujada i baixada nocturna. 
La recaptació anirà als equips santboians 
de la Intermón Oxfam Trailwalker. Més 
info i inscripcions: www.santramondenit.
cat. Sortida: pl. Bòbila. Org.: Ajuntament, 
Fundació Marianao, Nòrdic Walking Baix 
Llobregat i Club Atletisme Sant Boi.
 

La Carxofada és el referent de les activitats lúdiques de primavera i una de les festes 
més populars de la ciutat. Durant el dia es podrà gaudir d’activitats i d’un menú 
degustació dissenyat i elaborat per l’Associació Degusta Sant Boi
   
Menú degustació 
Venda de tiquets: OMAP, La Gralla, Cal Ninyo, Can Massallera, casals de Marianao i 
Cooperativa i restaurants Cal Vitus, Marimorena i Bavi Bistro. Preu: 12 euros, en venda 
anticipada, i 15 euros, el mateix dia. El pagament s’ha de fer sempre en efectiu. 
Torns de servei del menú: 12.30 h, 13.30 h i 14.30 h 
 
Activitats 
9.15 h i 12 h I Sortida a un camp de carxofes. Podreu disposar de bicicleta, sense cost, 
amb inscripció prèvia. Sortida: pl. Ajuntament. Inscripció: 2 €. Informació: tel. 626 456 
674 i sombici.cat Organització: SomBici I De 10 a 12 h I 12a Trobada de Puntaires La 
Unió amb puntaires de tot Catalunya. Organització: Grup de Puntaires La Unió (Cal 
Ninyo) I 11 h I Exhibició i ball country per a tothom. A càrrec de Country’s Sant Boi I 
12 h I Zumbaldiri. Lloc: pl. Ajuntament. Organització: Complex Baldiri Aleu  I 15.45 h I 
Sorteig de la Carxofada I  16.45 h I Concert: Camí de l’Est. Gratuït I D’11 a 14 h I Portes 
obertes al Museu  i a la Masia de Can Julià I Venda de carxofes (Cooperativa Agrària 
Santboiana) i productes artesans al llarg de la jornada
 
Més informació: Pàg. 11 i santboi.cat/carxofada  
#carxofada #carxofadasantboi
 
Lloc: pl. Ajuntament i rbla. Rafael Casanova  
Organització: Sant Boi Degusta i Ajuntament amb el suport del Parc Agrari del Baix 
Llobregat, la Cooperativa Agrària Santboiana i Sant Boi Comerç
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Exposició: El temps de la carxofa 
De l’1 al 28 de març 
Per conèixer les característiques de la carxofa conreada als camps del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. A càrrec de  Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Entrada gratuïta 
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Organització: biblioteques de Sant Boi
 
Anem a passejar pel Parc Agrari en bicicleta 
Ds. 3, 10, 17, 24 i 31 de març I 10 h 
Visita comentada, dinar al restaurant SomBò i visita optativa a la botiga Tot a Granel 
Preu: 12,50 €. Cal inscripció prèvia 
Dg. 4, 11 i 25 de març I 10 h 
Passejada en bicicleta i tast de productes elaborats amb carxofa 
Preu: 7 €. Cal inscripció prèvia 
Informació de les activitats: sombici.cat i telèfon 626 456 674. Lloc de sortida de les 

passejades: pl. Ajuntament. Organització: SomBici i restaurant SomBò
 

Actuacions musicals a Cal Ninyo 
Dv. 9 i ds. 10 de març 

8è Rubrifolkum. El Tradicionàrius del Baix Llobregat. 
Concerts de música folk (detall, a la pàg. 23). Cada nit 
se sortejarà una caixa de carxofes. Més info: facebook.
com/Rubrifolkum 
Preu: 6 €. Organització: Qui hi ha? 
  

Divendres 16 de març  
22 h I Sant Boi Jazz Club (Detall, a la pàg. 23)
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Del 3 de març al 28 de juliol
Art. Colors. Artistes reconeguts i 
nens i nenes de diverses escoles 
de la ciutat mostren com senten, 
toquen, oloren i veuen els colors. 
Gratuït. Lloc: Can Castells Centre 
d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament
 

Del 5 al 14 de març 
Ciència. L’enginy (in)visible. Dones i tecnologia, 
passat, present i futur. En el marc del Dia Internacional 
de les Dones. Lloc: L’Olivera. Org.: Ajuntament amb la 
Societat Catalana de Tecnologia
 

Del 13 al 28 de març 
Art. Sana follia: art per millorar la vida. Del grup 
artístic de l’Hospital Benito Menni. Gratuït. Lloc: Bibl. 
Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Grup artístic Benito Menni

Fins al 15 de març
Educació. En acabar l’ESO... L’exposició mostra el 
ventall d’oferta formativa per a l’alumnat de 4t d’ESO. 
Lloc: SIJ El Punt de Can Massallera. Org.: Ajuntament

Del 20 de març al 20 de maig
Literatura. No volem que la revolució ens neixi morta. 
Maria-Mercè Marçal. Acció feminista i política, 1975-
85. Repàs a la vida pública de Marçal en commemoració 
dels 20 anys de la seva mort. Gratuït. Lloc: Institut 
Joaquim Rubió i Ors. Org.: Ajuntament

Fins al 21 de març
Art. Figuratures. Escultures 
de Jordi Rocosa. Formes que 
desprenen llum. En el marc de 
Torrents d’Art, teràpia artística per 
a la salut mental. Gratuït. Lloc: Parc 
Sanitari. Horari: de dll. a dg., de 8 a 
20 h. Org.: Parc Sanitari  
Sant Joan de Déu

Fins al 28 de març
Natura. El temps de La carxofa. Al voltant de la carxofa 
conreada als camps del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
A càrrec de  Consorci del Parc Agrari. Gratuïta. Lloc: 
Bibl. M. Aurèlia Capmany

Fins al 3 d’abril
Història. Sota les bombes. Imatges de la guerra aèria 
durant la Guerra Civil per destruir indústries de guerra i 
terroritzar la població. Preu: 2 €. Gratuït per a persones 
jubilades, aturades, menors de 12 anys i ICOM. Lloc: 
Museu-Can Barraquer. Org.: UB i Ajuntament
  

Fins al 21 d’abril 
Art. GeniAlogies. Poemes i pintures, homenatge a 14 
escriptores, filòsofes, científiques i creadores. Poemes 
de Nati Comas i pintures de Josefa Hernández. Gratuït. 
Lloc: Can Castells Centre d’Art. Org.: Ajuntament

Exposicions
Divendres 9 de març
De 17.30 a 19 h I Taller. Figures en 3D sense 
impressora. De la Fundació P. Tarrés. Gratuït. De 7 a 9 
anys, amb adults. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Dissabte 10 de març
De 9 a 14 h I Esport. Jornada Comarcal d’Atletisme 
Escolar. Lloc: Estadi Constantí Miranda. Org.: Consell 
Esportiu del Baix Llobregat i C Atletisme Sant Boi
 
12 h I Teatre familiar. 
El príncep granota. 
Ombres xineses i 
dibuixos per descobrir 
la importància 
d’aprendre a valorar-
nos. Amb la cia 
Animamundi Teatre. 
A partir de 3 anys. 
Entrada: 4 €, a ticketea.
com. Lloc: Casal de Camps Blancs 

Dissabte 17 de març
De 9 a 14 h I Esport. Jornada Comarcal de Gimnàstica 
Rítmica Escolar. Lloc: Poliesportiu La Parellada. Org.: 
Consell Esportiu del Baix Llobregat i Ajuntament.
 
11 h I Taller. De quin color és el cant d’un pardal? A tu 
com et sona una mandarina? Un concert digital tocant 
els colors de les fruites d’un arbre màgic. Gratuït amb 
inscripció. En el marc de l’exposició Colors. Lloc: Can 
Castells Centre d’Art (CCCA). Org.: Ajuntament
 
17 h I Club de lectura infantil. L’Àlex i en Gandhi 
a Moçambic d’Anna Manso. Gratuït. Es recomana 
inscripció prèvia. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Diumenge 18 de març
12 h I Teatre familiar 
de titelles. El 
Patufet. Amb la cia 
La Petita Brownie. 
D’1 a 6 anys. Preu: 
4 €, a ticketea.com. 
Lloc: Casal de Ciutat 
Cooperativa 

Dimecres 21 de març
18 h I Literatura. VII Edició del Dia Mundial de la 
Narració Oral. Contes sobre els drets dels infants amb 
l’alumnat de 4t de primària del Col·legi Pedagògium 
Cos i l’Escola de Música Blai Net. Gratuït. Lloc: Can 
Massallera

Divendres 23 de març
De 18 a 19 h I Taller familiar. L’erugueta goluda. Per 
a infants a partir de 3 anys, amb una persona adulta. 
Gratuït amb inscripció. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Jugateca ambiental
D’11 a 14 h. Dg. 11. Instal·lació de caixes niu per a 
ratpenats. Dg. 18. Desenvolupem la creativitat amb la 
natura! Dg. 25. Ens estimem la Muntanyeta. Gratuït. 
Lloc: parc de la Muntanyeta. Org.: Ajuntament i AMB  

Estonetes familiars
De 18.30 a 19.30 h I Tallers: Petis cuiners Dc. 14. De 4 
a 11 anys. Dc. 28. D’1 a 3 anys. A càrrec de Neus Reig. 
Gratuït. Inscripció: a partir del dia 7. Lloc: L’Olivera

21 h I Música. Surfin Burritos. El grup presentarà les 
seves composicions. Preu: 7 €, amb consumició. Lloc: 
Casal de Casablanca. Org.: Les Muses
 
22 h I Música. Dimitri Baevsky Trio. Un tribut a músics 
com Herbie Hancock, Tadd Dameron o Duke Ellington. 
En el marc de la programació Sant Boi Jazz Club. 
Entrada: 8 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Ajuntament

Dissabte 17 de març
11 h I Taller. Audiovisuals i narratives. Per apropar-nos 
el llenguatge audiovisual, la creativitat i la ciència. 
Inscripció prèvia. Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer
 
Des de les 12 h. Festa. Música en directe i masterclass 
de swing. Amb l’escola Ball Uga’T i Swing Boi Patrol. 
Botifarrada popular. A la tarda, animació infantil amb 
Dream Factory. Entrada: lliure, a la festa, i 5 €, a la 
botifarrada. Lloc: pati de la parròquia de Sant Pere 
Apòstol. Org.: AFA Escola Ciurana. 
 
18 h I Música i solidaritat. Sempre Somniem 4. 
Actuacions: Kat & 
Co, Amadeu Casas, 
Blueroomers, Alberto 
Bello i Emmca. La 
recaptació es destinarà 
a l’Associació Agrícola 
de Dones de Dar Salam 
(Senegal). Sorteig de 
cds i material donat 
per artistes. Entrada 
solidària: 10 €. Menors de 10 anys, acompanyats 
d’adults, gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org.: ONG Fallou i 
Manuel Marín de Born to be Bad de Ràdio Sant Boi
 
20 h I Dansa. Festa de la primavera. Dansa del ventre, 
hip hop, etc. amb l’acadèmia Samâeh i Satinka Adahy. 
Entrada: 2 €. Lloc: Casal de Casablanca. Org.: Les Muses

Diumenge 18 de març
De 10 a 14 h I Esport. 40è Cros del Llor. Jornada 
atlètica familiar i solidària. Inscripció gratuïta: crosllor.
blogspot.com.es i a l’escola. Lloc: Escola Esportiva Llor. 
Org.: Escola Llor amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
Consell Esportiu Baix Llobregat, Diputació, Banc de 
Sang i Teixits, Creu Roja, Obra Social Sant Joan de Déu i 
Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
 
11.30 h I  Visita teatralitzada a Can Barraquer. M. 
Lluïsa Casanova, “besneta” de Rafael Casanova, ens 
explicarà anècdotes i aspectes del Sant Boi del segle 
XVIII i XIX. Inscripció prèvia. Lloc: Museu Can Barraquer. 
Gratuït. Org.: Ajuntament

Dimecres 21 de març
18.30 h I Xerrada. Amor sense etiquetes. Per conèixer 
com viuen l’afectivitat i l’amor les persones amb 
diversitat. Gratuït. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Dijous 22 de març
20 h I Documentals. Polikromia i Teixit d’un somni. 
En el marc de l’exposició Colors i del Dia de les Dones. 
Lloc: Cinemes Can Castellet. Org.: Ajuntament

Dissabte 24 de març
20 h I Espectacle. Imitólogos. Amb Edu 
Mutante. Sessió especial del programa 
La República Santboiana de Ràdio Sant 
Boi presentada per Amadeu Alemany i 
Josep Sabat. Preu: 12 €, dels quals es 
destinaran 2 € a causes benèfiques. 
Lloc: Cal Ninyo. Org.: programa de Ràdio 
Sant Boi La República Santboiana

Dia Internacional de les dones

Sant Boi commemora el 8 de març amb 
activitats al llarg del mes de març. 
Més Info: pàg. 17. Programa complet: 
agendasb.info i igualtatsantboi.cat

Primavera als Barris
Dv. 16. 20 h I Chiclanita. 21 h I Alberto 
Alcalà (21 h). Lloc: Casal de Ciutat 
Cooperativa i Molí Nou. Ds. 17. 12.30 
h I Oriol Tramvia. Lloc: Can Massallera. 
Dv. 23. 20 h I Raúl Thovar. 21 h I Marina 
Herlop. Lloc: Cal Ninyo. Ds. 24 I 12.30 h 
I The Brothers Dupree 
Lloc: Les Muses de Casablanca 
Entrada: lliure amb taquilla inversa. 
Org.: Ajuntament. Més info: pàg. 10

8è Rubrifolkum 
Dj. 8. 22.30 h I Fernando Barroso. Jam 
session. Preu: taquilla inversa. Lloc: 
Cal Ninyo. Dv. 9. 20 h I Cerca-tasques 
pels bars del nucli antic amb Trento-
Tentíssim & CO. Recorregut: La Masia, 
Duff, Tot begut, Knaya i Weller. 21 h I 
Taller de ball folk amb Joan Codina. 22 
h I Concert: La portàtil FM i Inxa Impro 
Quintet. Preu: 6 €. Lloc: Cal Ninyo. 1 
h I Jam Session folk. Lloc: Bar Knaya. 
Ds. 10. 11 h I Tallers infantils. 12.15 h I 
Concert: 2princesesbarbudes. 20 h I Jam 
Session folk. 22 h I Concert: Kherau i 
Qui Hi Ha? Preu: 6 €. Lloc: Cal Ninyo. 1 h 
I Jam session folk. Lloc: Bar Knaya. Org.: 
Qui hi ha!

Micro teatre: A l’escenari
20 h, 20.30 h i 21 h I Un escenari, 15 
minuts, 15 persones i 3 passis. Dj. 8. 
Especial Dia de la Dona. Dj. 15. Ja el 
trucarem. Dj. 22. Ethika  
Entrada: 3 € (amb consumició) 
Lloc: Cal Ninyo. Org.: Espai Weller

Beisbol europeu
Del 22 al 28 de març I 10.15 h, 13.15 
h  i 16.15 h (3 partits al dia). Mlb 
Academies Tournament de beisbol. 
Amb els millors talents europeus, entre 
16 i 19 anys. Lloc: Estadi de Beisbol. 
Org.: MLB Europe, RFEBS i CBS Sant Boi 
i’Ajuntament i FCBS

Pentatló europeu
Dies 23, 24 i 25 de març. De 8 a 20 
h I Copa d’Europa Juvenil de Pentatló 
Modern. Lloc: Escola EsportivaLlor. 
Org.: Fed. Catalana de Pentatló Modern. 
Hi col·laboren Ajuntament i Secretaria 
General de l’Esport

  
 
Aquesta agenda pot ser modificada 
Consulteu:  
 
 
culturasantboi.cat  
joventutsantboi.cat 
igualtatsantboi.cat  
sbesports.cat 
 

Oci familiar



crec fermament. Escric d’allò que m’envolta i, 
lògicament, també explico històries que tracten 
el tema de les desigualtats entre homes i dones, 
perquè hi són. Un exemple, a Estic estupenda 
apareix com les dones de la meva edat reben a 
diari la pressió social per lluir físicament.

Contenta de viure a Sant Boi?
És clar, Sant Boi es reflecteix als meus treballs. Els 
protagonistes són gent de la meva generació que 
viuen en una ciutat de l’entorn metropolità n

I ara què fas?
Col·laboro des del 2015 al programa Els matins 
de TV3, on faig dibuixos sobre l’actualitat de la 
jornada. També treballo per a les revistes Jot Down 
i Principia, i també per al diari El Salto. Una tasca 
que gaudeixo molt és escriure i il·lustrar llibres 
infantils, i he publicat el Dracàleg, el Monstràleg o 
el Més que mascotes. 

I què vols fer?
Ara estic treballant en les il·lustracions d’un llibre 
de matemàtiques de la meva amiga Clara Grima 
que es publicarà a França. Ja en vam fer un altre 
l’any 2013, reeditat ara, que es va arribar a editar 
a Corea del Sud. 

Al final, satisfeta de la teva edat?
Sí, contenta. Ara mateix visc un moment de 
plenitud. Estic fent el que havia volgut fer sempre: 
guanyar-me la vida dibuixant i explicant històries. 
Acostumo a prendre’m les coses amb il·lusió, i 
espero arribar a ser una velleta de 80 anys feliç 
que no perdi mai les ganes d’aprendre i fer coses. 

Et sents una dona feminista?
Considero que tothom que creu en la igualtat 
entre sexes és feminista per definició i jo hi 

Què expliques a Estic estupenda?
El denominador comú de les meves històries és 
l’humor. Es tracta d’un humor que, a primera vista, 
pot semblar amable però conté un rerefons agre 
i crític. Estic estupenda parla de quan creues la 
frontera dels 40 i experimentes les teves vivències 
d’una altra manera. Pots treballar aquest material 
amb més sentit de l’humor. 

I ara el teu humor s’ha instal·lat a El Jueves...
Sí. Publicar a El Jueves em fa molta il·lusió. És una 
revista amb 40 anys d’història, i fa anys la llegia. 
De fet, el meu pare sempre la portava a casa. 
Cada setmana faig una col·laboració en una tira 
còmica que es diu igual que el llibre. Desenvolupo 
històries de la relació que sorgeix entre els 
personatges protagonistes de 40 anys i altres 
de més grans o més joves. Les meves històries 
reflecteixen, amb una mirada crítica, allò que veig 
al meu entorn. Cal posar més humor al dia a dia.

Quan vas començar a dibuixar?
Sempre dic que dibuixo des que vaig agafar un 
llapis. Tot i que la meva formació acadèmica és de 
filologia, els meus pares van estudiar Belles Arts 
i aquest entorn familiar va contribuir a despertar 
la meva vocació artística. Sempre he dibuixat 
per explicar històries. Durant anys he treballat 
d’editora de llibres i he compaginat aquesta feina 
amb tasques d’il·lustradora. Fa 10 anys que vaig 
decidir fer-me autònoma i treballar en  il·lustració 
i fer els meus llibres.

N Les dones de la  
meva edat reben a diari 
la pressió social per  
lluir físicament

N Les meves històries 
reflecteixen, amb una 
mirada crítica, allò que 
veig en el meu entorn

RAQUEL GU és humorista gràfica, dibuixant, traductora i filòloga anglesa. El seu humor gràfic  
ha saltat del paper a la televisió (al programa Els matins de TV3) i els personatges del seu llibre  
Estic estupenda també apareixen a les pàgines de la revista satírica El Jueves. Filla de la Colònia 
Güell, va estudiar el batxillerat a l’INS Rafael Casanova i fa 18 anys que viu a Sant Boi.

“Cal posar  
més humor  
al dia a dia”


