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STOP violències sexuals!
Ciutat Cooperativa
Noves millores de
l’espai públic finançades
amb fons FEDER | pàg. 06

Combatre el ‘bullying’
Equip municipal per resoldre
de forma innovadora
conflictes escolars | pàg. 08

Per la plena inclusió
Sant Boi celebra el Dia
Internacional de les Persones
amb Discapacitat | pàg. 12-13

L’entrevista
Mireia Balaguer, la santboiana
que va fer un vestit per
a Paris Hilton | pàg. 24

25-N: Sant Boi sigue alzando la voz para reclamar
la erradicación de las violencias machistas

El movimiento feminista vive una etapa de
movilización permanente. En los últimos
tiempos, iniciativas como el ‘#metoo’ o la
‘emergencia feminista’ han generado una
toma de conciencia general sin precedentes en nuestro entorno. Muchas mujeres (y
también hombres) se han movilizado para
decir ‘basta’ y las reivindicaciones en favor
de la igualdad y en contra de las discriminaciones por razón de sexo han saltado al
primer plano de la actualidad. Una nueva
generación de jóvenes es la punta de lanza
de esa reciente eclosión del movimiento.
Sin embargo, más allá de las reivindicaciones y los simbolismos, la realidad continúa ofreciendo no pocos motivos para la
preocupación. La igualdad entre mujeres y
hombres continúa estando muy lejos de ser
efectiva y, por encima de todo, muchas mujeres continúan padeciendo en su vida cotidiana situaciones de violencia que a menudo
desembocan en tragedia.

En la última década, más de 1.000 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia machista en el conjunto del territorio
español y, este mismo año, el número de
asesinatos de mujeres ascendía a finales
del mes de octubre a 49 según los datos
oficiales y a 89 según las cifras no oficiales
que ofrece el observatorio especializado
feminicidio.net.

Denuncia pública de la violencia

En vista de todo ello, la conmemoración del
Día Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres será el próximo 25 de noviembre
una nueva ocasión para visibilizar, denunciar
y combatir una lacra social que, entrado ya
el siglo XXI, continúa sin erradicarse.
Sant Boi trabaja durante todo el año en
la lucha contra las violencias hacia las mujeres y se suma cada 25-N a esta jornada
de conmmemoración como expresión de su
compromiso histórico y permanente en la
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Dos
autocares
llevarán de
Sant Boi a
Barcelona

a quienes deseen
participar en la
concentración
unitaria
convocada
para el día 25
de noviembre

lucha por la igualdad y contra esas violencias. El programa de actividades organizado
por el Ayuntamiento y por el Consell de les
Dones de Sant Boi invita a la ciudadanía a
romper el silencio y a sumar su voz, en la
calle, a la de las instituciones con el fin de
reclamar ‘tolerancia cero’ frente a las diferentes formas de violencia machista.

Manifestación unitaria en BCN

El Ayuntamiento convoca oficialmente a
participar en dos grandes concentraciones
previstas en torno al 25-N. El día 24, la tradicional marcha que se organiza cada año
para toda la comarca del Baix Llobregat.
Y el día 25, la gran manifestación unitaria
que acoge la ciudad de Barcelona.
Una jornada técnica sobre las violencias
sexuales el día 26 (ver pág. 4) y una actuación musical el 5 de diciembre completan
la parte institucional del programa conmemorativo.

2019

●”Les dones hem trencat el silenci.
Hem dit prou i no farem ni un pas
enrere”

89 feminicidios

●”No hi ha cap altra resposta
possible davant de greus atacs
contra els Drets Humans”

en España hasta el 30 de octubre

●”Cal que homes i dones estiguem
junts en aquesta lluita”

49 oficiales

+40 no oficiales

●”Una agressió sexual no és un
fet puntual. És una expressió de
l’estructura patriarcal.”

1073 mujeres asesinadas
desde 2010

●”La violència masclista ens
socialitza en la por”
●”No ens volem culpabilitzar més”
●”Hem perdut la por a assenyalar i
denunciar els agressors”

Fuente: feminicidio.net

●”Només sí és sí. És innegociable”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 25-N

Día Internacional contra la violencia machista
Domingo 24 de noviembre
VII Marxa ‘El Baix Llobregat contra la Violència masclista’
Salida: plaça de l’Ajuntament, 9.30 horas
Lunes 25 de noviembre
Manifestación unitaria en Barcelona. Salida en autocar
Punto de encuentro: aparcamiento estación FGC-Sant Boi, 17.30 horas
Martes 26 de noviembre
Jornada ‘Violencias sexuales y violaciones múltiples’
Conferencia marco a cargo de la psicóloga y sexóloga Elena Crespi
En la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, de 9.30 a 13.30 horas
Jueves 5 de diciembre
Actuación musical
En Can Massallera, 21.30 horas

Servicios contra la
violencia machista
● Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD)
-Atención psicológica individual
-Grupos de ayuda mutua
-Asesoramiento jurídico
-Consultorio anónimo 24 horas
● Servicio de atención a niños
y niñas víctimas de violencia
machista
● Circuito local de actuación
frente a la violencia machista
● ‘Puntos lila’ en fiestas mayores
y acontecimientos de ciudad
CAN JORDANA
C/ Ebre, 27. Tel: 93 635 12 37
www.igualtatsantboi.cat
www.aixonoesamor.cat
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santboi.cat/25N

MANIFEST. Dia Internacional
contra la Violència Masclista

Sant Boi se sumó
al llamamiento
#femlanitvioleta

Jornada en Sant Boi para reflexionar
sobre las agresiones sexuales
Con motivo de la conmemoración del 25-N,
el Ayuntamiento de Sant Boi organiza cada
año una jornada de formación para profesionales en la que se tratan y debaten cuestiones relacionadas con las manifestaciones
de la violencia machista: las violencias en
la red, la relación entre la violencia y los
modelos de masculinidad, las violencias en
el espacio publico, etc.

Agresiones sexuales

En esta ocasión, se ha querido poner el
foco en las agresiones sexuales, un grave
problema sufrido por miles de mujeres en
todo el mundo. Según el Institut Català de
les Dones, el 7% de las catalanas han sido
víctimas de una violación a lo largo de su
vida y un 10% más han padecido un intento
frustrado. Pero el problema tiene un alcance incluso mayor, pues existen otras muchas otras formas de agresión sexual.
La psicóloga y sexóloga Elena Crespi ofrecerá una conferencia sobre este tema en la
jornada prevista para el 26 de noviembre
en la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.

La sexóloga
Elena Crespi
dará una
conferencia

en la ciudad sobre
las violencias
sexuales, una
temática que el
mediático caso
de ‘La Manada’
ha contribuido
a poner en
evidencia

Agresiones múltiples

Elena Crespi hablará también de las agresiones múltiples, un tema de triste actualidad
sobre todo a raíz del caso ‘La Manada’, cuya
relevancia mediática ha dado a conocer la dimensión del problema y ha servido para animar a muchas mujeres a denunciar las agresiones de las que son objeto. De cualquier
forma, no se trata de un problema nuevo. Se
calcula que, históricamente, en 1 de cada 10
violaciones interviene más de un agresor.
La conferencia analizará, entre otros aspectos, la influencia que el acceso universal
a la pornografía a través de Internet desde
la adolescencia puede tener en el fomento
de conductas violentas y comportamientos
gregarios vinculados al sexo. Una influencia que las personas expertas relativizan,
porque el problema ya existía antes de la
‘era digital’, pero que aun así no puede dejase de lado.
Las personas asistentes conocerán buenas prácticas llevadas a cabo para prevenir,
atender y tratar las violencias sexuales y
las violaciones múltiples.
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El pasado 20 de septiembre, Sant Boi
se sumó a ‘La noche violeta’, una concentración nocturna convocada por
la Plataforma Feminista de Alicante
tras declarar la ‘emergencia feminista’ como llamada de socorro ante el
aumento de las agresiones sexuales
contra mujeres que se había registrado el pasado verano en toda España.
Las calles de más de 250 ciudades se
llenaron de luz para combatir simbólicamente el miedo y la intimidación
a las mujeres, fomentando la ocupación del espacio público para reclamar espacios seguros y decir basta.
En Sant Boi, la plaza del Ayuntamiento acogió un acto de denuncia en el
que se encendieron velas de color lila
con la música de fondo del CD ‘Veus
contra la violència masclista’. Se leyó
en público un manifiesto de condena
y se compuso en el suelo un mural
con los nombres de todas las mujeres
que habían sido asesinadas desde el
1 de enero hasta ese momento en
toda España.

Una concentración
invita a los hombres
a romper su silencio
El 25 octubre, la plaza del Ayuntamiento
acogió el acto informativo que el
colectivo Homes Igualitaris Sant Boi
organiza cada año para reivindicar el
papel de los hombres en la lucha contra
las violencias machistas. El lema de
esta concentración es ‘El silencio nos
hace cómplices’.

Les discriminacions també són violència
Las discriminaciones también son violencia

A

ny rere any, les estadístiques ens donen compte
de l’enorme dimensió que té a la nostra societat el
problema de les violències masclistes. L’expressió
més dramàtica d’aquest problema són les situacions de violència extrema que, encara avui dia,
segueixen posant fi a la vida de gran quantitat de
dones.
Però és que hi ha, a més, moltes altres formes de
violència que potser no són tan tràgiques ni impactants, però sí igualment intolerables.
En ple segle XXI, les dones seguim tenint moltes
més dificultats que els homes per accedir al mercat
laboral. Seguim cobrant un salari molt inferior per
terme mitjà al dels homes per realitzar les mateixes feines. I seguim sense poder optar en condicions de igualtat a assolir llocs de responsabilitat.
El repartiment de les tasques de la llar continua mostrant diferències més que evidents i qui
s’encarrega gairebé sempre de cuidar les persones
dependents a les famílies són dones que, força sovint, es veuen abocades a assumir grans esforços
pràcticament en solitari.
Són només alguns exemples d’una llista que fàcilment podríem allargar. Moltes d’ aquestes discriminacions que pateixen les dones són també formes de violència, i atenten contra la seva dignitat i
contra els seus drets fonamentals.
Per això fa molts anys que a Sant Boi treballem
per dur a terme polítiques públiques que fan realitat el nostre compromís amb la igualtat i amb
l’eradicació de la violència i de totes les formes de
discriminació que pateixen les dones, pel simple
fet de serho, en tots els àmbits de la seva vida pública i privada.

A

ño tras año, las estadísticas nos dan cuenta de
la enorme dimensión que tiene en nuestra sociedad
el problema de las violencias machistas. Su expresión más dramática son las situaciones de violencia
extrema que, aún a día de hoy, siguen poniendo fin
a la vida de gran cantidad de mujeres.
Pero es que existen, además, muchas otras formas de violencia que tal vez no sean tan trágicas e
impactantes, pero sí igualmente intolerables.
En pleno siglo XXI, las mujeres seguimos teniendo muchas más dificultades que los hombres para
acceder al mercado laboral. Seguimos cobrando
un salario muy inferior por término medio al de los
hombres por realizar los mismos trabajos. Y seguimos sin poder optar en condiciones de igualdad a
alcanzar puestos de responsabilidad.
El reparto de las tareas del hogar continúa mostrando diferencias más que evidentes y la mayoría
de quienes se encargan de cuidar a las personas dependientes en las familias son mujeres que, muy a
menudo, se ven abocadas a asumir grandes esfuerzos prácticamente en solitario.
Son solo algunos ejemplos de una lista que fácilmente podríamos alargar. Muchas de estas discriminaciones que padecen las mujeres son también
formas de violencia, y atentan contra su dignidad y
contra sus derechos fundamentales.
Por eso en Sant Boi llevamos muchos años trabajando para desarrollar políticas públicas que hacen
realidad nuestro compromiso con la igualdad y con
la erradicación de la violencia y de todas las formas
de discriminación que sufren las mujeres, por el simple hecho de serlo, en todos los ámbitos de su vida
pública y privada.
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Lluïsa Moret i Sabidó,
alcaldessa

NLes violències masclistes
es manifesten en moltes
situacions quotidianes que
discriminen les dones
NLas violencias machistas
se manifiestan en muchas
situaciones cotidianas que
discriminan a las mujeres

Millores a
l'espai públic
de Ciutat
Cooperativa
Pròximament s’iniciarà una nova fase
de la reurbanització de les illes interiors dels edificis situats entre les escales 48 i 66 i de la vorera de les escales 67 a 70, al carrer de Pau Casals, al
barri de Ciutat Cooperativa i Molí Nou.
Els treballs consistiran a repavimentar un total de 6.480 m2. Un dels
objectius és eliminar els desnivells
del terreny i crear una plataforma
única de pas per a les persones. Durant les obres es renovarà tota la
xarxa del clavegueram de recollida
d’aigües pluvials i se substituirà tot
l’enllumenat que hi ha per instal·larne un altre de tecnologia LED. També
es canviaran les jardineres actuals
per unes altres que facin l’espai més
accessible i, per motius de seguretat,
l’arbrat existent se substituirà per
exemplars vegetals de menor creixement i fulla caduca.

Tractament
antilliscant al
paviment del
nucli antic

Els espais entre blocs es remodelen per millorar-ne els serveis i la seguretat

Altres actuacions al barri

mament s'ampliarà la vorera del carrer de Mahatma Ghandi i, per a més
endavant, està prevista la reurbanització entorn de les escales 77 a 79
i la connexió de Ciutat Cooperativa
amb Molí Nou a través del carrer de
Joan Maragall. Així mateix, també es
reformarà el carrer d’Eduard Toldrà.
Aquestes remodelacions urbanístiques són finançades en un 50% pels
fons europeus FEDER, en el marc de
Capaci[u]tat Estratègia DUSI Sant Boi.

Ara com ara, s'estan executant obres
de remodelació de les escales 1 a 4,
en el tram corresponent al carrer de
Lluís Companys. Al llarg dels darrers
mesos s’han realitzat altres millores
importants en aquesta zona de la
ciutat. Les més destacables han estat la renovació integral de les escales d’accés al barri, el nou Casal de
la Gent Gran i la millora global de la
plaça de Rafael Alberti. A més, pròxi-

El paviments enrajolats dels
carrers de l'Alou, d'Agramunt, de
l'Hospital i del Pont, el passatge
de Montserrat i la plaça de la
Constitució (davant de l'església
de Sant Baldiri) incorporaran, a
partir d'aquest mes de novembre,
un tractament antilliscant per
millorar-ne l'accessibilitat i la
mobilitat de les persones. Per
garantir la màxima durada del
producte aplicat, es demana
evitar abocar al carrer l'aigua
de les galledes amb brutícia i
productes químics després de
netejar les escales.

Les noves àrees infantils i esportives del parc de la Muntanyeta
Durant els darrers mesos s'han incorporat al parc de la Muntanyeta nous
espais dedicats al lleure infantil i a
la pràctica esportiva urbana. L'Àrea
Metropolitana de Barcelona ha condicionat la part alta del parc, a petició de l'Ajuntament, amb una zona
de street workout i una altra de fitness.
Les dues àrees permeten la pràctica
d'exercicis físics i d'entrenament al
carrer. Així mateix, davant de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer s'ha
instal·lat una pista de bàsquet, tot
atenent una petició del col·lectiu Joves Street Basket. També s'han renovat els elements de joc infantil destinats a les activitats de la Jugateca
ambiental i el paviment del voltant.
També s'han instal·lat bancs.
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Projecció europea del
Clúster de Salut Mental

Una empresa local testarà vehicles
elèctrics amb pila d’hidrogen
Sant Boi participarà en la prova pilot d’un
projecte internacional per incorporar l’ús de
bateries d’hidrogen als vehicles de motor
elèctric. Coboi lab, el laboratori d’innovació
social públic de la ciutat, ha acollit una trobada entre agents implicats en la transició
cap a un nou model de mobilitat.
L’empresa santboiana Evarm lidera un
projecte que vol avançar cap a aquest nou
model. “Com articular una transició cap a
vehicles de propulsió d’hidrogen en l’àmbit
local i global?”, és un dels reptes proposats
per l’empresa. Per donar-li resposta, Coboi
lab va esdevenir el 22 d’octubre un espai de
trobada, reflexió i creació de complicitats
entre diferents actors socioeconòmics.
A la trobada van participar l’empresa
Evarm, l’Ajuntament de Sant Boi, el Korea
Institute of Science and Technology (KIST),
Enagas Emprende, el Catalonia Institute for
Energy Research (IREC) i ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya.
Els vehicles d’hidrogen funcionen amb un
motor elèctric, però obtenen l’energia d’una

Un projecte
internacional
impulsat per
l’empresa
Evarm

va reunir al
laboratori
Coboi lab de
Sant Boi diferents
actors interessats
en la transició cap
a un nou model
de mobilitat, com
Enagas o l’Institut
de Ciència i
Tecnologia de
Corea

pila de combustible alimentada per hidrogen. A diferència dels cotxes elèctrics i híbrids, els vehicles d’hidrogen no necessiten
endoll per carregar-se. En alguns països,
com Corea, se’ls considera la tecnologia del
futur, ja que l’hidrogen és una energia neta
que no genera emissions i té un alt índex
d’eficiència.

De Sant Boi al món

L’empresa santboiana Evarm s’ha especialitzat precisament en solucions tecnològiques per incorporar l’ús d’hidrogen a tota
classe de vehicles (cotxes, autobusos, camions....). La naturalesa del projecte liderat
per Evarm està estretament vinculada a les
prioritats estratègiques de l’Ajuntament,
que treballa per una ciutat sostenible i
saludable en sintonia amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Boi s’ha
compromès a dur a terme a la ciutat una
prova pilot del projecte.
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El Clúster de Salut Mental de
Catalunya va organitzar a l’octubre,
per segon any consecutiu, una
missió internacional. Una delegació
de representants de les empreses
i entitats associades a aquest
organisme amb seu a Sant Boi
van viatjar a Londres per explorar
possibilitats de col·laboració i de
negoci en el camp de la salut i, més
específicament, en relació amb la salut
mental i les neurociències. La capital
del Regne Unit és una referència en
l’aplicació de noves tecnologies en la
salut. La delegació catalana va visitar
i contactar amb ‘start-ups’ (empreses
de recent creació vinculades a l’ús de
tecnologies TIC) del sector de la salut.
clustersalutmental.com

Sant Boi explora noves
vies de negoci a la fira
Expo Real de Munic

La ciutat de Sant Boi va ser
seleccionada per participar en
l’estand Barcelona Catalonia de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya a la fira Expo
Real de Munic. L’alcaldessa, Lluïsa
Moret, va assistir a la inauguració de
l’estand el dia 7 d’octubre, juntament
amb l’alcalde de Viladecans, Carles
Ruiz Novella, i l’alcaldessa de
Gavà, Raquel Sánchez Jiménez. Va
ser una bona ocasió per promocionar
la ciutat i les seves oportunitats de
creixement, cercar recursos i atraure
inversions que ajudin a fer-ho possible.
exporeal.net

Sant Boi participa
per primer cop
al festival de
curtmetratges Filmets

Nou equip per atendre situacions de
‘bullying’ i altres conflictes escolars
L’Ajuntament ha creat un equip de treball
especialitzat en la resolució de conflictes
en l’àmbit escolar. La tasca d’aquest grup de
professionals municipals se centrarà principalment a abordar l’assetjament d’entre
iguals o ‘bullying’ mitjançant tècniques de
‘resolució restaurativa’. El nou equip treballa per ajudar els equips directius dels centres, el professorat, l’alumnat i les famílies
a prevenir i resoldre els conflictes escolars
d’una manera pacífica i reparadora.

Una fórmula pionera

La resolució restaurativa de conflictes és
una fórmula innovadora que prioritza accions comunicatives com les entrevistes
afectives, els cercles de diàleg o les conferències de pau. Aquestes accions poden
ser individuals o grupals i tenir un caràcter
més o menys formal, segons els casos.
L’objectiu és un abordatge que permeti
enfortir els llaços comunitaris per prevenir
i gestionar millor els conflictes personals,
tot reparant possibles danys i intentant
restaurar les relacions que hagin quedat

Els serveis
locals de
convivència i
mediació i els
cossos
policials
col·laboren en
l’abordatge
del ‘bullying’
amb tècniques
innovadores

malmeses. No es descarta la sanció, però
es busca que sigui acordada per totes les
persones afectades, també la infractora
El nou equip està format per cinc membres dels serveis municipals de convivència i
mediació i dos educadors de la Policia Local.
Aviat s’hi sumaran també dos policies comunitaris dels Mossos d’Esquadra de Sant Boi.

Docents, famílies i alumnes

L’Ajuntament ha programat per a aquest
curs un total de 88 sessions formatives i de
capacitació per a docents i familiars (sobre
comunicació restaurativa) i per a alumnat
que hi vulgui participar voluntàriament (sobre mediació i suport entre iguals). També
s’ha dissenyat una acció formativa de prevenció del ‘bullying’ que la Policia Local impartirà als centres educatius.
Sant Boi ha estat històricament un municipi pioner a Catalunya en matèria de mediació comunitària i policia de proximitat i
en l’aplicació de mesures restauratives alternatives a la sanció com a eina de reparació de les infraccions.
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Els Multicines Can Castellet van
projectar a l’octubre una trentena
de curtmetratges participants en
la secció competitiva del festival
FILMETS de Badalona. També s’hi
van acollir projeccions per a escolars,
curts de la secció Filmets en Família i
produccions de temàtica LGTBI. Sant
Boi participava així per primer cop en
aquest certamen internacional, que
ha celebrat la 45a edició amb el lema
‘Dreaming is possible’ .
En l’acte de presentació de la seu
de Sant Boi, es va donar a conèixer
que la participació al festival és un
pas més per consolidar els Cinemes
Can Castellet com a equipament de
referència per a creadors, col·lectius
i empreses de Sant Boi i del Baix
Llobregat relacionades amb la creació i
la producció audiovisual. L’Ajuntament
i l’empresa gestora de les sales,
Benecé, comparteixen aquest objectiu.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret, va expressar
la satisfacció “per haver establert
una aliança amb el millor festival de
curtmetratges del país” i va apostar per
“fer de Sant Boi un referent cultural” i
per “impulsar la comunitat cultural i el
talent local en diferents disciplines”.
El regidor de Cultura, José Manuel
González Labrador, va celebrar que
els Cinemes Can Castellet avancin
“cap a un nou model d’equipament
cultural destinat no només a l’exhibició
cinematogràfica sinó a noves vies
de treball de la mà de la comunitat
cultural local”.

El projecte 5.0 de reciclatge
d’envasos s’estén a tota la ciutat
Des de l’estiu, la ciutat de Sant Boi participa en un programa innovador de recollida
selectiva d’envasos que funciona mitjançant
el telèfon mòbil. La prova pilot s’ha dut a
terme fins a l’octubre als barris de Ciutat
Cooperativa i Marianao. Però els bons resultats aconseguits han dut Ecoembes,
l’organització sense ànim de lucre que ho
promou, a estendre l’experiència a tota la
ciutat de Sant Boi.
Ara com ara, més de 1.650 persones s’han
registrat com a usuàries a la web app del
projecte (santboi.cat/reciclos), que planteja una mena de joc interactiu per millorar
la recollida selectiva dels envasos que es
recullen als contenidors de color groc. A
qui ho fa correctament, com a recompensa
se li assignen uns punts anomenats ‘reciclos’ que es poden bescanviar per premis
(amb sortejos setmanals i mensuals), per
col·laborar amb Metges sense Fronteres o
bé per donar suport a la campanya Cap nen
sense joguina. Fins ara ja s’han bescanviat

més de 30.000 punts i el projecte amb més
suport ha estat la campanya ‘Cap nen sense
joguina’ (més de 2.400 ‘reciclos’).

Interès mediàtic

Aquesta iniciativa innovadora, que contribueix a lluitar contra el canvi climàtic, ha
captat l’interès de diversos mitjans de comunicació. Durant les darreres setmanes,
televisions com La Sexta i diaris com El País,
El Confidencial o La Vanguardia han publicat
informacions sobre la presència del programa Reciclos a Sant Boi.
La participació de la ciutat en aquest projecte és un reconeixement als bons resultats obtinguts els darrers anys en la recollida selectiva d’envasos.
Entre 2016 i 2018 la quantitat d’envasos
recollits per separat va augmentar en un
44%, en passar de 872 a 1263 tones, gràcies principalment a la substitució de tots
els contenidors i a la implicació de la ciutadania.

La síndica municipal de Greuges,
compromesa amb els Drets Humans
La Sindicatura Municipal de Greuges de
Sant Boi va organitzar el dia 9 d’octubre
un Espai de Diàleg en el marc del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans
2019. La trobada va aplegar a Can Massallera una vintena de persones de diferents
àmbits, institucions i entitats de la comarca
del Baix Llobregat per compartir punts de
vista i conèixer les experiències i reivindicacions d’activistes pels drets humans que
pateixen persecució als respectius països
d’origen, com Amaru Ruiz (Nicaragua), Gladis Calderón (Colòmbia), Carolina de Moura
(Brasil) o Yaneli Fuentes (Mèxic).
La síndica municipal de Greuges, Dolors
Vallejo Calderón, va propiciar també dies
després, el 16 d’octubre, una trobada entre
l’alcaldessa, Lluïsa Moret, i els síndics i les
síndiques d’altres municipis del Baix Llobre-
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gat i l’Hospitalet per parlar sobre la necessitat de treballar per evitar els talls de subministrament anunciats per l’empresa Endesa a
llars en situació de pobresa energètica.

Informe d’activitat

Dolors Vallejo Calderón ha fet públic el tercer informe anual sobre les activitats de la
sindicatura en defensa dels interessos de la
ciutadania. L’any 2018, aquesta institució va
dur a terme 389 actuacions (atenent consultes, demandes d’assessorament i queixes
sobre temàtiques molt diverses, com ara la
contaminació acústica o la tinença d’animals
de companyia). Aquesta xifra representa un
increment d’un 8% respecte a l’any anterior.
L’informe recorda que l’objectiu principal de
la feina que realitza és “desfer nusos i bastir
ponts” entre l’Ajuntament i la ciutadania.

Bàsquet en cadira de rodes

Festa del patró policial

Barrejant i Dia de la Pau

El cantant i compositor Marc Parrot i la il·lustradora Eva Armisén
van actuar al Barrejant 2019, celebrat del 4 al 6 d’octubre. Propostes
lúdiques i reflexives, activistes dels drets humans participants en
la novena edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans
i activitats per a tota la família van omplir el cap de setmana. En
aquesta ocasió, a la trobada de la solidaritat de Sant Boi s’hi van
sumar les activitats commemoratives del Dia Internacional de la
Pau, que havien estat ajornades per la pluja.

El 3 d’octubre passat la Policia Local de Sant
Boi va celebrar un any més la festivitat del
seu patró, sant Rafael, amb demostracions
i tallers al parc de la Muntanyeta adreçats
a alumnes de les escoles de la ciutat.
L’acte vol donar a conèixer la tasca que es
realitza des d’aquest servei per garantir
la seguretat i la convivència. A la jornada,
que és ja tota una tradició, també van
participar el cos de Bombers, la Creu Roja
i Protecció Civil.

El 5 i el 6 d’octubre es va celebrar el 9è
Torneig de Bàsquet Sant Boi Memorial
Francisco Molina d’Aramis, associació
de persones amb discapacitat física.
Hi van participar Global Bàsquet, CB
Silla de Ruedas Elche, Barça UNES, CB
Discasport Mallorca, Escola Esportiva
Llor i Club Bàsquet Sant Boi.

Zumba i càncer de mama

Unes 500 persones van participar el
dia 27 d'octubre al IV Zumba Pas a Pas
amb el Càncer de Mama al parc de la
Muntanyeta. L'objectiu: una vegada més,
conscienciar sobre aquesta malaltia que
afecta 1 de cada vuit dones i recollir fons
per a la seva investigació.

Scape room al nucli antic

El passat 19 d'octubre, un centenar
de persones, van fer d’investigadors
i investigadores improvisats a l’scape
room “El cas de la Pizzeria Tomasi”, un
joc detectivesc per equips impulsat per
promoure el nucli antic de la ciutat,
especialment la zona museística. La
convocatòria va tenir tan bona acollida
que es va haver d'obrir una llista d'espera.
Així doncs, inscripcions tancades per a una
nova cita amb el "mon del crim" que tindrà
lloc el proper dissabte 16 de novembre.

Fòrum escolar pels Drets Humans

800 alumnes d’instituts de Sant Boi van participar en el
7è Fòrum d’Alumnes pels Drets Humans que va tenir lloc a Can
Massallera els dies 14 i 15 d’octubre (a la foto, alumnat d'ESO). L’espai
de trobada va comptar amb persones defensores dels drets humans:
la periodista mexicana Yaneli Fuentes i el raper activista social
Fredy Samuel Vásquez. L’activitat forma part de Ciutats Defensores
dels Drets Humans, projecte del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut
de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la
Pau amb la participació d’altres municipis i institucions.
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Un 'Día del Socio' especial

La Unión Extremeña de Sant Boi
continua celebrant el 60 aniversari
de la seva fundació. El 6 d’octubre es
va commemorar el "Día del Socio".
Homenatges a persones referents,
música, dansa, tradició i cultura popular
van acompanyar la jornada a l’església
de Sant Baldiri i als jardins de Can Julià.

La salut mental ‘connect@ amb la vida’

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, la ciutat ha organitzat jornades, xerrades, espectacles i cinefòrums, entre altres activitats.
El 14è Cros Solidari per la Salut Mental (20 oct.), en què col·laboren Club Atletisme Sant Boi, Ajuntament i Parc Sanitari Sant Joan de Déu, va tornar a fer visible la
lluita contra l’estigma i la necessitat d'afavorir la inclusió. La poesia va ser la protagonista de l’acte central commemoratiu. Així, el dia 10 d’octubre els vidres del
hall de la Biblioteca es van omplir de missatges sobre la salut mental. "Tots tenim salut mental i l’hem de cuidar com cal" o "Un abrazo sincero puede salvar del
abismo a tiempo" són dues de les frases plasmades. Durant l’acte, el poeta i pedagog santboià Cysko Muñoz va presentar els tallers de Poesia contra l’adversitat’,
que cada dilluns faran servir l’expressió poètica per millorar el benestar mental i el cal·lígraf de Sant Boi Ivan Castro es va encarregar d’escriure els missatges.

Dia Internacional de la Gent Gran

Unes 140 persones van participar el dia 2 d’octubre a la XXI Marxa de la Gent Gran, la
passejada organitzada amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Gent
Gran. La caminada es va iniciar a la plaça de l’Ajuntament, on es va llegir un manifest, i
va transcorre pel parc del riu, pel Camí del Sorral, un itinerari natural que va des de Sant
Boi fins al Prat. A més, unes 500 persones van participar en el sopar commemoratiu
que va tenir lloc el dia 5 d’octubre a la plaça de l’Assemblea de Catalunya. Les persones
assistents van gaudir d’una fideuà i ball amb música en directe. L’activitat es realitza amb
la col·laboració de les entitats de gent gran de la ciutat.
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Festa dels 18

Un any més, La Factoria de Can Massallera va acollir la Festa dels
18, un esdeveniment en què l’Ajuntament felicita els i les joves
l’arribada a la majoria d’edat Hi van assistir 200 nois i noies de Sant
Boi. La festa, que va tenir lloc el 18 d'octubre, va comptar amb el
monologuista Sergio Marín i les coreografies de ball Àlex Gris i un
aperitiu. A més, no van faltar els regals, ja que 5 joves van ser els
guanyadors i les guanyadores dels sortejos de patinets elèctrics,
packs per treure el carnet de conduir i una bicicleta elèctrica.

Sant Boi celebra el Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat amb una mostra d’entitats
Participants

El 3 de desembre es commemora cada any
el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, que té com a objectiu defensar els drets de les persones amb diversitat
funcional i fomentar el seu benestar i la inclusió plena i igualitària en la societat. Per
aquest motiu, l’Ajuntament organitza la Fira
d’Entitats i Serveis, que enguany tindrà lloc
el dissabte dia 30 de novembre a la plaça
de Catalunya.
Hi participaran més d’una quinzena
d’associacions del municipi que treballen en aquest àmbit, a més del Centre
d’Informació de la Discapacitat (CID) de la
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer i altres
serveis i tallers municipals adreçats a persones d’aquest col·lectiu. Al llarg del matí,
de les 10 a les 13.30 hores, les entitats
presents en els estands mostraran la seva
feina i donaran a conèixer els serveis que
ofereixen. L’activitat s’amenitzarà amb tallers familiars i altres activitats, inclosa una
exhibició de zumba inclusiu.

-Ajuntament de
Sant Boi
(serveis i tallers)
-Aramis
-Centre Ocupacional Sant Jordi
-Equilibri
-Federació ECOM
-Fibrobaix
-Igualssom
-Ilunion
-Institució
Balmes
-FipBall
-Fundació
Cassià Just
-Parc Sanitari SJD
-Plataforma
Inclusiva Sant Boi
-Plataforma
TDAH
-Residència
Los Sauces
-Tots som
Santboians
-UPA Diver’s
-Viure l’Ictus

La Fira Playmobil, una activitat
familiar lúdica i solidària
Els dies 9 i 10 de novembre el poliesportiu La Parellada acollirà la 3a Fira lúdica i
de col·leccionisme Playmobil. En horari de
matí i tarda, les persones que s’hi apropin
trobaran una exposició de diorames fets
amb les clàssiques figures i escenaris dels
‘clicks’ de Playmobil, podran participar en
diferents tallers (de karts, inflables, xapes
i tir amb arc, entre altres) i fer compres en
algun dels punts de venda de la popular joguina vintage.

Donació a la Institució Balmes

El preu de l’entrada serà de 4 euros (gratis
per a menors de 3 anys). Una part de la recaptació final de l’activitat es destinarà com
cada any a finalitats solidàries. En aquesta
ocasió, per primer cop, la donació serà per
a una entitat santboiana. L’organització ha
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escollit la Institució Balmes, que enguany
celebra 50 anys de servei a la població infantil i juvenil amb necessitats educatives
especials.
Com l’any passat, també s’organitzarà
una recollida d’aliments per a la botiga Aliments Solidaris Sant Boi.

Sorteig del comerç local

Click Factory Fest organitza la 3a Fira lúdica i de col·leccionisme Playmobil amb el
suport de l’Ajuntament i Sant Boi Comerç.
Les persones que comprin a les botigues associades participaran en el sorteig d’un xec
de 150 € per gastar en l’establiment que els
hagi lliurat el full promocional.
Més de 3.000 persones van visitar cada any
la mostra en cadascuna de les dues primeres
edicions de la Fira Playmobil a Sant Boi.
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Alumnes de cicles formatius de l’INS Marianao obtenen
ajuda econòmica per a un projecte d’impressió 3D
10 alumnes de l’Institut Marianao han treballat a l’aula un projecte que ha tingut
com a resultat una ajuda econòmica de la
Fundació BCN Formació Professional per
al centre educatiu. Són alumnes de segon
curs del cicle formatiu de grau superior de
Disseny amb fabricació mecànica.
En el marc del projecte han dissenyat
una vàlvula de bola i l’han fet fabricat amb
una impressora 3-D. Aquest dispositiu és
una clau de pas per a líquids o gasos que
servirà en el futur per explicar a l’institut
temes relacionats amb la neumàtica, una
disciplina que estudia l’equilibri i el moviment dels gasos.

Barcelona i la Diputació de Barcelona, premia projectes educatius de caràcter innovador i fomenta la qualitat educativa als
centres de formació professional del nostre entorn.
En aquest cas, els diners serviran principalment per dotar el centre d’una impressora 3-D de resina.
L’alumnat que participa en aquesta iniciativa ha pogut treballar la gestió i organització d’un projecte, l’autonomia en la presa
de decisions, l’experimentació, el domini
d’eines de disseny assistit per ordinador
(CAD) o la implementació amb fabricació
additiva 3D.

Projectes innovadors

Alumnes de mecànica

L’ajuda econòmica, que ascendeix a
1.200 euros, s’emmarca en un conveni de
col·laboració signat per la Fundació BCN de
Formació Professional i per l’Institut Marianao en el marc del Pla de mesures Innovació FP.
Aquest pla de mesures, que compta amb
la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de

Sota la direcció de la professora Marisol
Gutiérrez, han treballat en el projecte els
i les alumnes Jordi Carretón, Daniel Cobo,
Cecilia Fajardo, David González, Eric López,
Ethan Martos, Samuel Miyar, Raúl Ramos,
David Saco i Alejandro Sanz.
L’alcaldessa, Lluïsa Moret; la tinenta d’Alcaldia de Ciutat Educadora, Alba

Martínez, i la regidora de Marianao, Cristina Muñoz, els van oferir una recepció a
l’Ajuntament el 17 d’octubre per reconèixer
la seva feina, esforç i talent. Donar suport
al talent de joves i adolescents de la ciutat
és una de les prioritats municipals.

L’Ajuntament va
oferir una recepció
per reconèixer la
feina i el talent
d’aquest grup de
joves de la ciutat

Èxit d’alumnes de l’INS Rubió i Ors
a l’Olimpíada Científica Juvenil
Carlos Tranca, Omar el Allali i Yixue Lin,
alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Joaquim
Rubió i Ors, han aconseguit el tercer lloc a
l’Olimpíada Científica Juvenil 2019. El 17 de
setembre van fer l’examen a la Facultat de
Física i Química de la UAB, al qual van participar 180 alumnes d’ESO de 38 instituts.
Com que en aquesta edat les vocacions
solen estar encara poc definides, el certamen té un plantejament molt obert.
Per això, a la prova van haver de realitzar
exercicis teòrics i pràctics, individuals i en
equip, de matèries com Biologia, Química,
Física o Matemàtiques, adreçats a diferents
perfils d’estudiant.
L’examen no només requeria coneixements científics, sinó també d’habilitats de-
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ductives, pensament creatiu, capacitat per
al treball compartit i voluntat de superació.
El conjunt guanyador de la fase autonòmica de la competició va ser l’equip de l’INS
Marta Mata, de Montornès del Vallès, que
va representar Catalunya a la fase final, celebrada a Santiago de Compostel·la el passat mes d’octubre. En segona posició es va
situar l’INS Montserrat Miró, de Montcada i
Reixach.

Promoure vocacions científiques

L’Olimpíada Científica Juvenil és una iniciativa de l’associació QuinteScience que té
com a objectiu la promoció del paper de la
ciència a la societat i estimular les vocacions científiques.

L’Escola Marianao corre
contra la leucèmia infantil
Més de 350 persones van participar
el dia 25 d’octubre, a l’Escola Marianao, en una cursa solidària contra la
leucèmia infantil. Hi van córrer alumnes de P3 a 6è de Primària, mares i
pares, docents i personal auxiliar del
centre educatiu.
Amb el títol ‘La vuelta al cole’,
aquesta iniciativa de la Fundación
Unoentrecienmil convidava les escoles de tota Espanya a organitzar
el mateix dia una carrera de relleus
no competitiva per reflexionar sobre
la malaltia i fer visible la lluita per
trobar-li cura. 325.000 persones de
més de 800 escoles hi van participar
finalment.

El preu mínim de la inscripció a la cursa ascendia a 1 euro, una aportació
solidària que es destinarà a tasques
d’investigació, com també el que es
va recaptar en guardioles durant la
jornada. Les persones participants
van rebre un diploma en reconeixement a l’esforç realitzat i a la implicació amb aquest moviment.

Un motiu per a l’esperança

Cada dia es diagnostica a Espanya un
nou cas de leucèmia infantil. La leucèmia és un enemic massa fort per a
un infant, però potser no tant per a
un gran moviment com ‘La vuelta al
cole’. Hi ha motius per a l’esperança.

Nens i nenes del centre
educatiu santboià van
participar en aquesta
iniciativa solidària

Jornada participativa
a l’Escola Josep
Maria Ciurana

L’Escola
Casablanca, en un
projecte Erasmus+
L’Escola Casablanca participa en
un projecte europeu Erasmus+
d’intercanvi pedagògic amb centres
educatius d’altres països. Del 28
d’octubre al 2 de novembre 17 docents d’escoles de Bulgària, Xipre,
Grècia, Letònia i Itàlia van visitar
Sant Boi per veure ‘in situ’ com es treballen a l’Escola Casablanca les competències socials i els valors humans
de l’alumnat.
Entre les iniciatives compartides
per l’Escola Casablanca hi va haver,
per exemple, els grups interactius
que es formen per resoldre en grup
activitats de Matemàtiques, Llengua
catalana o Llengua anglesa alhora que es treballen la cooperació, el
diàleg, l’empatia o el respecte mutu.
També es va mostrar la ‘tertúlia literària’, una activitat en què cada
classe llegeix un text clàssic per posar posteriorment en comú les frases
o els fragments que han provocat
una reflexió o un impacte emocional.

Acte de recepció a la comitiva de docents dels països europeus participants
Professors i professores de l’escola
santboiana han visitat durant els
darrers mesos els centres educatius
de Bulgària, Xipre i Itàlia participants en aquest projecte, per enriquir els coneixements sobre noves
tecnologies i competències socials.
Durant les visites es fan observacions a les aules, es comparteixen

materials elaborats per l’alumnat,
es produeixen noves unitats didàctiques, etc. Pròximament es faran també els intercanvis amb les escoles de
Letònia i Grècia.
L’Escola Casablanca s’ha constituït
com a ‘comunitat d’aprenentatge’ per
facilitar intercanvis amb altres centres de diferents països.
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El dissabte 26 d’octubre, el pati
de l’Escola Josep Maria Ciurana
(Ciutat Cooperativa i Molí Nou) va
acollir una jornada participativa.
Les persones del barri, infants i
famílies que s’hi van apropar van
poder posar el seu granet de sorra
per a la construcció d’unes noves
grades. L’ actuació formava part
del projecte Empatitza’t, finançat
en gran part amb els Pressupostos
Participatius 2019 de l’Ajuntament
de Sant Boi. Després d’aquesta
jornada, la transformació
del pati de l’escola ha quedat
pràcticament completada.

El restaurant de
cuina sana Som
Bo, nou ‘Punt
d’informació
turística del Baix
Llobregat’
El restaurant de cuina sana i
vegetariana Som Bo, el Museu de
Sant Boi, el Punt d’informació de
Som Bici i l’empresa de lloguer
de caravanes Orson Rent són
les 4 iniciatives de Sant Boi que
han obtingut la certificació ‘Punt
d’Informació Turística del Baix
Llobregat’ 2019. Els distintius es
van lliurar el dia 10 d’octubre al
Parc Arqueològic Mines de Gavà.
Som Bo va rebre el distintiu per
primer cop. És un restaurant de
cuina sana vegeteriana i vegana
ubicat al Barri Centre, que aposta
pel menjar de proximitat i de
temporada, ecològic i sostenible.
És també un negoci implicat
en la promoció dels beneficis
que una alimentació saludable
proporciona per al benestar de les
persones.
El Museu de Sant Boi, Som Bici i
Orson Rent ja havien aconseguit el
distintiu en anteriors ocasions. En
total, s’han concedit 61 distincions
a tota la comarca.
El Consorci de Turisme del Baix
Llobregat du a terme aquesta
iniciativa, en col·laboració amb
la Diputació de Barcelona, per
ampliar la xarxa d’oficines de
turisme amb altres espais,
empreses i entitats del territori.

El comerç
de Sant Boi
i la ‘revolució
digital’
Com fer ‘la revolució digital’ per donar
més visibilitat als comerços i atreure
nova clientela. Aquest va ser el tema
del 15è Fòrum del comerç, que el dia
22 d’octubre va celebrar una nova
sessió a Cal Ninyo. Dos establiments
santboians (Zona Barbacoa Weber
i Atelier Mireia Balaguer) i el supermercat ‘on line’ Ulabox van compartir
les seves bones pràctiques amb un
centenar de comerciants de la ciutat.
Albert Junqué i Pepi Torres, de Zona
Barbacoa Sant Boi (carrer Girona) van
explicar que “la pàgina web i les xarxes socials ens han obert possibilitats
que desconeixíem per fer-nos veure i
atreure clientela. Ser present a diferents canals et dona tranquil·litat”
Mireia Balaguer, de l’Atelier Mireia
Balaguer (carrer Lluís Pasqual Roca),
va afirmar que “Instagram és el nostre principal reclam per captar gent
de tot arreu que vulgui fer-se vestits

Zona Barbacoa, Atelier Mireia Balaguer i Ulabox van compartir les seves experiències
especials de núvia i de festa. També
treballem amb influencers.”
Segons David Campoy, del primer supermercat en línia d’Espanya, Ulabox,
“el millor màrqueting és oferir un bon
servei perquè parlin de tu”.

Com més canals, més visibilitat

Tots els testimonis van coincidir a
destacar la importància del multicanal (estar presents en tots els canals
de venda possibles) per fer-se visibles
més enllà de l’entorn físic del negoci.
La presència a Internet i a les xarxes

socials, van dir, és especialment útil
per a les botigues especialitzades.
La quinzena sessió del Fòrum del
Comerç va donar respostes a la pregunta: ‘Com fer-nos visibles al món?’.
La periodista Xantal Llavina va presentar l’acte, al qual van assistir
l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret,
i el diputat de l’Àrea de Comerç de la
Diputació, Òscar Sierra. La regidora
de Comerç Elisabet Latorre, va lliurar
un diploma als 13 comerços de la ciutat que rebran enguany una subvenció del programa municipal Millora.

25è aniversari de la Unitat de Crisi d’Adolescents (UCA)
La Unitat de Crisi d’Adolescents
(UCA) de Benito Menni CASM va celebrar el 4 d’octubre una jornada en
commemoració de 25 anys de trajectòria. “L’UCA”, hi va dir l’alcaldessa,
Lluïsa Moret, “és un servei pioner que
ha esdevingut referent al país per la
seva professionalitat i compromís
amb la comunitat”. “Totes les institucions”, va afegir, “tenim la responsabilitat d’acompanyar l’adolescència,
una etapa transcendental en el cicle de la vida”. En 25 anys de vida,
l’UCA ha atès més de 7.500 pacients.
En l’actualitat atén el doble de joves
amb depressió que fa 10 anys.

L’alcaldessa va valorar la tasca feta per l’UCA per acompanyar l’adolescència
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El santboià Oriol
Vidal, autor del
cartell de la Fira
de la Puríssima
Joel Plata i Rubén
López, a Tòquio 2020
Els gimnastes Joel Plata i Rubén
López, del Club Gimnàstic Sant
Boi, s’han classificat per participar
en les competicions individual i
per equips dels Jocs Olímpics de
Tòquio 2020. La classificació ha
estat possible perquè la selecció
espanyola de gimnàstica va
finalitzar entre les 12 primeres
als Campionats del Món de
Gimnàstica Artística celebrats
a l’octubre a Stuttgart. A la
competició individual, Joel Plata
va finalitzar en el lloc número 26
del món. Rubén no hi va participar
a causa d’una lesió a l’esquena .

Jaime Guerra, en
l’elit del salt triple
L’atleta santboià Jaime Guerra
ha finalitzat la temporada 201819 en el segon lloc del rànquing
espanyol de l’any de salt triple,
amb un registre de 16,45 metres
que és també la tercera millor
marca catalana de tots els temps.
Amb només 19 anys, Jaime s’ha
proclamat campió d’Espanya
absolut a l’aire lliure i ha estat setè
a l’Europeu de Gävle (Suècia).

viure

Sant Boi
Setembre 2019

Oriol Vidal és l’autor del cartell de
la pròxima Fira de la Puríssima, que
tindrà lloc del 6 al 8 de desembre.
Aquest il·lustrador santboià treballa
en els àmbits editorial i audiovisual
per a clients internacionals com HarperCollins, Scholastic, MacMillan,
Disney o Hasbro. La seva feina es
concreta en llibres il·lustrats, portades de novel·les, il·lustració publicitària o storyboards per a la producció
de sèries d’animació.
El disseny del cartell vol reflectir,
segons l’autor, “la sensació d’estar a
dins de l’ambient de la Fira” i, més
concretament, “la rambla de Rafael
Casanova amb multitud de gent mirant les parades amb figures de pessebre, arbres, tions... i, sobretot, les
llums prenadalenques que ho tenyeixen tot de colors.” “De totes les possibilitats que em passaven pel cap”,
explica el dissenyador santboià, “em

vaig decantar per la que crec que més
representa, des del punt de vista personal, la Fira de la Puríssima.”

Iván Bravo, ponent
al festival Blanc de
disseny gràfic

José Luis López,
present a dos festivals
internacionals

El festival de disseny
Blanc va convidar el
santboià Iván Bravo
com a ponent. El certamen es va celebrar
a l’octubre al Museu del Disseny de
Barcelona amb la presència de figures com Neville Brody, Ian Anderson o
Óscar Mariné. A la xerrada, Iván Bravo
va parlar de companys de feina com la
por, les distraccions o la tendència a
‘procrastinar’ (és a dir, a deixar la feina
per a més endavant), però sobretot de
companys que l’ajuden a fer els seus
millors projectes: l’humor, les ganes
de jugar, la pedagogia o la utopia.

El curtmetratge Sant
Boi respira un altre
aire, del realitzador
santboià José Luis
López, va participar
a l’octubre a la secció competitiva de
dos festivals internacionals: el Marina del Rey de Los Angeles i el Filmets de Badalona. En aquest segon
cas, la projecció es va fer als Multicines Can Castellet, que enguany han
participat en el certamen (pàg. 8). El
documental està protagonitzat per
persones de la ciutat que parlen sobre l’evolució de Sant Boi i sobre els
vincles que tenen amb ella.

Talent local

L’encàrrec a Oriol Vidal del disseny del
cartell de la 73a Fira de la Puríssima
reflecteix l’aposta del govern municipal per potenciar i donar visibilitat al
talent de la comunitat de creadors i
creadores de la ciutat. L’any passat va
signar el cartell la també santboiana
Raquel Gu.
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Reconeixement al
Col·legi Sant Josep
i a Òptica Prats
La Cambra de Comerç de
Barcelona ha guardonat el
Col·legi Sant Josep i Industrias
de Óptica Prats, de Sant Boi,
per una trajectòria de 50 anys.
Durant la gala del tradicional
Dia de la Cambra, que va tenir
lloc a la Llotja de Mar de
Barcelona, el president d’aquest
organisme, Joan Canadell,
va felicitar les 118 empreses
catalanes que enguany celebren
un aniversari emblemàtic.
“Les empreses que avui esteu
aquí”, va dir, “van ser creades
per persones visionàries, plenes
de coratge i amb molta fe en el
seu projecte”. L’acte d’homenatge
va ser presentat pel periodista
Espartac Peran.

U

n 25 de Noviembre más decimos alto y claro
que nos queremos vivas. Es inevitable pensar
en cuántos feminicidios se han producido hasta el momento de escribir este artículo. Las
estadísticas son espeluznantes y aunque las cifras no lo dicen todo, si bastan para saber que
la violencia contra las mujeres se ejerce de forma estructural.
El Observatorio Estatal de Violencia de la Mujer refleja que los hombres asesinan a las mujeres con las que han tenido o mantienen una
relación de pareja y aunque matan a mujeres
de todas las edades, se cometen más asesinatos entre los 31 y los 40 años. Y no sólo contra
las mujeres, desde que existe una estadística
oficial (2013-2019) sobre menores se han asesinado a 28 niñas y niños. El arma blanca es la
más utilizada ( 43%), la violencia ocurre con independencia del día, la hora y el lugar.
Son datos incontestables y todavía hay quien
dice que no son necesarias las políticas de
Igualdad de género y las medidas para prevenir
y abordar todas las violencias contra las mujeres.
Para ello los hombres también tienen que
comprometerse para combatir la violencia
contra la pareja y para cambiar las normas culturales y dejar atrás la masculinidad violenta
y los estereotipos de género. Es responsabilidad de las instituciones seguir trabajando de
manera transversal en todas las políticas que
afectan a la vida cotidiana de las mujeres, para
acabar con esta lacra social y dar voz a las que
no están, porque ¡sí, nos queremos vivas!

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

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

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

N 'Això no és amor'.
Nos queremos vivas

Lluís Tejedor
regidor

Miquel Salip
regidor

Ascensión Domínguez
regidora

N 100 anys de presó

A

questa ha estat la condemna a la qual diferents dirigents polítics i socials del nostre País
han estat sentenciats pels fets de la tardor de
2017. Quins fets? Manifestar-se, complir programes electorals, organitzar un referèndum
d’autodeterminació, defensar el dret a vot. En
definitiva, treballar per posar el futur de Catalunya en mans de la ciutadania de Catalunya,
una cosa que demana el 80% de la gent que viu
en aquest País.
Després d’un judici sense garanties, amb
vulneracions clares del dret de defensa i en
situació de presó preventiva, arriba la sentència d’entre 9 i 13 anys de presó per a la Dolors
Bassa, en Jordi Cuixart, la Carme Forcadell, en
Joaquim Forn, l’Oriol Junqueras, en Raül Romeva, en Josep Rull, en Jordi Sánchez i en Jordi Turull. Una sentència que ha estat resposta
al carrer i a les institucions, però que també ha
de ser resposta a les urnes.
En condicions normals, en un Viure Sant Boi
previ a unes eleccions com les del 10 de novembre, estaríem parlant dels temes que a la
nostra ciutat depenen del govern de l’Estat i
que estan encallats des de fa anys i panys. La
variant de la carretera -que tants problemes
porta diàriament a la nostra gent- o la recuperació de l’espai de la caserna per a usos socials i ciutadans. Però en la situació d’anormalitat i excepcionalitat en què vivim, aquestes
eleccions aniran, sobretot, de drets, llibertats,
amnistia i autodeterminació. Perquè són els
temps que ens ha tocat viure i els drets que
hem de defensar.
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N Ple d'octubre:
mocions útils

D

es del primer moment ens vam comprometre a què la nostra activitat com a grup municipal anés dirigida bàsicament a qüestions relacionades amb Sant Boi, tot allò que supera el
nostre àmbit municipal ja es discuteix al Congrés, Parlament, Diputació, AMB... i considerem una pèrdua de temps tractar-ho als plens.
Per aquest motiu, vam presentar una moció al
ple d’octubre perquè ens limitéssim a proposar mocions que parlessin d’accions dirigides
exclusivament a SB, però cap grup polític ens
va donar el suport. Avui per avui, prefereixen
presentar iniciatives que són més declaracions
d’intencions que assumptes que es puguin dur
a terme de forma directa.
En aquest sentit, vam presentar una segona
moció que demana regular l’ús de patinets, hoverboards i d’altres mitjans de transport individual per SB. A diferència d’altres poblacions on
els accidents entre usuaris de la via van en augment, volem disposar a la nostra ciutat d’una
reglamentació clara de drets i deures dels
usuaris d’aquests nous mitjans de transport individual en harmonia amb la resta d’usuaris. La
moció va ser aprovada per unanimitat.
Mentre la resta de grups es perd en mocions
genèriques que no són executives i per tant de
poca transcendència pràctica en la vida de la
ciutadania, el nostre grup seguirà presentant
ple rere ple totes aquelles iniciatives que es puguin concretar a SB i que la seva aplicació suposi una millora en la vida de veïnes i veïns. És un
compromís de legislatura i a través d’aquests
articles els anireu coneixent.

Daniel Martínez
regidor

Xavier Alejandre
regidor

podemos.stboi@gmail.com | twitter: @PodemosStboi
facebook.com/PodemSantBoi | santboi@euia.cat | twitter:
@EUiASantBoi, facebook.com/EUiASantBoi

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

N La lluita contra
el canvi climàtic,
també una lluita local

"N

o hi ha planeta B”. Aquest ha estat un dels
missatges que més hem vist a les mobilitzacions pel clima del mes de setembre. I és que si
no entenem que la cura del planeta és cosa
de tothom, no tindrem alternativa. I és aquí
on les administracions hem d’actuar com a
palanca de canvi per garantir les modificacions normatives i mecanismes necessaris que
facilitin que la ciutadania pugui transitar cap a
hàbits més respectuosos amb el planeta.
A Sant Boi, fa anys que treballem en aquest
sentit i tenim una bona base per continuar recorrent el camí que ens queda. L’ús de l’energia és un element quotidià en el nostre dia a
dia: a casa, a la feina, quan ens desplacem...
Per tant, una peça clau en aquesta lluita és
el canvi de model energètic que minimitzi
l'impacte en el nostre entorn. Des de l’Ajuntament podem fer coses en aquest sentit.
L’eficiència energètica dels equipaments municipals i els habitatges, afavorir l'autoconsum d'energies renovables mitjançant les ordenances fiscals, l’autonomia energètica dels
equipaments municipals o l'impuls de comunitats energètiques locals són algunes de les
línies a treballar. Però no ens podem oblidar
tampoc de la mobilitat; una mobilitat sostenible que afavoreixi anar a peu, en bicicleta o
en transport públic i on el vehicle privat passi
a ser secundari amb noves formes de mobilitat compartida i elèctrica. És un canvi de cultura que anirem fent progressivament, amb
l’Ajuntament acompanyant la ciutadania,
però un canvi que no té marxa enrere.

Olga M. Puertas
regidora
no adscrita

N Sant Boi per la llibertat,
pel diàleg i per la cerca
de solucions

D

es que el 14 d’octubre va fer-se pública la sentència que condemnava a presó a 9 persones,
7 responsables polítics i 2 activistes socials,
s’han produït mobilitzacions arreu de Catalunya i a moltes ciutats de l’Estat, amb l’objectiu
de demanar el seu alliberament. També a Sant
Boi hem vist com la societat civil s’ha manifestat contra la sentència que les empresona.
Des del nostre espai, considerem que aquesta sentència és injusta i que crea un greu precedent perquè criminalitza la protesta, atempta contra el dret de manifestació i expressió i
persegueix la dissidència política. Les mobilitzacions populars són pràcticament l’única eina
que ens queda a la ciutadania per a mostrar el
nostre rebuig davant de qualsevol agressió als
nostres drets. Lluitem, rebutgem i enfrontem
qualsevol sentència que atempti contra els
nostres drets, malgrat la repressió. Ho hem fet
sempre, ho vam fer contra les reformes laborals de 2010, 2011 i 2012, contra l’augment de les
taxes universitàries, ho vam fer aturant desnonaments. Si ens limitem a acatar no avançarem
ni podrem assolir solucions satisfactòries per
la majoria de la societat catalana.
Des de posicions no independentistes, però
que creuen i lluiten pel dret a l’autodeterminació de tots els pobles, considerem que el
conflicte polític ha de resoldre’s amb solucions
polítiques, que el diàleg és necessari, però que
l’actual clima de tensió no podrà rebaixar-se
mentre hi hagi preses polítiques al nostre país
i mentre no es faci un referèndum amb totes
les garanties democràtiques, on el conjunt del
poble de Catalunya pugui escollir quina relació
vol mantenir amb la resta de l’Estat.
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N Vilaboi y el Joker

S

alíamos de ver Joker en el cine Castellet y la noticia del santboyano Juanan Geraldes irrumpía en
redes como el nº 1 de Errejón en BCN.
-¡Otro lobista de S. Boi en Madrid tras la socialista Sonia Guerra¡!-dijo alguien.
Todos coincidimos alegres: la 2ª ciudad más pobre de la comarca y renta inferior a la española
tendría por fin -tal vez- dos valedores en la capital.
¿Podrían entre los dos conseguir la cesión del
cuartel de los 100 mil m2 ? que asfixia desde 1948
el desarrollo del centro urbano; 25 soldados y 100
civiles sin actividad apenas o la de desherbar 10
campos de fútbol. Y sin tributar.
¿Se asociarían los dos para influir en la resurrección cultural del Ateneo en un proyecto viable y
útil para todos?. En modernizar el obsoleto Canal
de 1855 y en concluir la C-245.
Pronto se volvió a Joker un loco con madre
loca a quien los recortes sociales y la delincuencia callejera motivan para el desquite en plena
campaña municipal. Convirtiéndose en líder accidental de un motín. Película cruel y eficaz para
describir la nueva polaridad: entre ricos y pobres.
Sant Boi con diversos centros de internamiento
psiquiátrico y afines, sabe del tema. Y cuando el
paro, pobreza y delitos, aumentan y el 45% de votantes se abstiene: tenemos un problema.
El reformismo local tras 41 años de decepción;
saluda esperanzado al preparado Geraldes para
que pueda afrontar aún en minoría temas candentes a nivel local y nacional y se abra al librepensamiento radical tan ausente en Cataluña, porque en
los hechos: se es socialdemócrata a fuer de liberal.
El Prat y otros vecinos han remontado problemas seculares y mejorado su renta. ¿Por qué no
Sant Boi? ¿Por un PSC falto de energía y de visión…?

Tauler
OFERTES
DE TREBALL

Emprenedoria

Darrers cursos gratuïts del 2019 de
màrqueting digital per a persones que
vulguin posar en marxa una idea de
negoci i aquelles que són promotores
d’una empresa ja creada. Els cursos
són Esprem Instagram i Twitter al teu
negoci (4, 6 i 8 de novembre), Esprem
Instagran i Facebook al teu negoci (12,
14 i 15 de novembre), Esprem Youtube
i vídeo màrqueting al teu negoci (19,
21 i 22 de novembre) i Ja tinc web, i
ara què? Coneix el #marquetingdigital
(26 i 28 de novembre i 3 i 5 de
desembre).
Informació: Masia de Torre Figueres
(c/Pau Calris, 14), tel. 93 6351246 i
ocupacioiempresa.santboi.cat

Programa 30 Plus

Oberta una nova convocatòria
del programa per a la inserció de
persones desocupades majors de 30
anys (Programa 30 Plus). La iniciativa
identifica les necessitats de les
empreses i ofereix formació a mida i
subvencions per a la contractació.
Informació: Masia de Torre Figueres
(c/Pau Calris, 14), tel. 93 6351246 i
ocupacioiempresa.santboi.cat

Ajuda per obrir una empresa

Fins al 31 de desembre hi ha temps
per optar a la subvenció de la
Generalitat per adquirir una empresa
per tirar endavant un negoci. Les
ajudes poden arribar als 5.000 euros.
Informació: http://bit.ly/
reempresasubvencio.

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 6351246).
Ofertes de feina
(tramesa de dades de
contacte): ocupacio@
santboi.cat
o tel. 93 6351246).

Nova convocatòria electoral. El dia 10 de novembre tindran lloc eleccions generals. A Sant

Boi 62.225 persones estan cridades a votar a les 110 meses electorals repartides en 14 col·legis.
A partir d'aquesta eleccions, l’escola Amat Verdú substituirà l’escola Antoni Tàpies com a col·legi
electoral. La jornada electoral es podrà seguir a santboi.cat, als perfils de facebook, twitter municipals i a Ràdio Sant Boi. La participació en les eleccions generals del 28 d’abril va ser del 78,13%.
Informació: santboi.cat/eleccions.

11è Gran recapte d'aliments

Els dies 22 i 23, de 9 a 21 hores, tindrà lloc el
Gran recapte d’Aliments, campanya del Banc
d’Aliments de Catalunya. L’any 2018 es van
recollir 50.150 kg de menjar en 22 punts de la
ciutat. Van participar 589 persones voluntàries.
Inscripció de persones voluntàries a la
campanya: granrecapte.com/ca/voluntariat.

Procés participatiu del PDU

Continua obert el procés per aportar nous
punts de vista als continguts del Pla Director
Urbanístic que ordenarà el futur de l’àrea
metropolitana de Barcelona. El 8 d’octubre
hi va haver un encontre (foto) en El Prat per
recollir aportacions presencials. Durant els
mesos vinents hi haurà trobades (dies 4 i 9 de
desembre, a Barcelona) acompanyades d’una
exposició itinerant. Si no us voleu desplaçar,
els suggeriments es poden fer on line.
Per participar: urbanisme.amb.cat.participa.

Orientació juvenil
Projectes a Coboi Lab

Coboilab, el Laboratori d’Innovació Social
de Sant Boi obre una convocatòria per oferir
espais d’estada gratuïta a persones que
vulguin desenvolupar un projecte innovador
per a la ciutat, a canvi que participin en les
línies de treball que està realitzant el centre.
Informació i inscripció: residencies.coboi.cat.
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Puc més és un projecte
adreçat a joves de 16
a 24 anys. Poden rebre
informació i orientació
personalitzades d’estudis
i feina i participar en
tallers o activitats.
Inscripcions: SIJ El Punt (c/Mallorca, 30), tel. 93
6529843, pucmes@gmail.com.

Novembre’19

Converses feministes

Formació ocupacional. Continua obert el procés d’inscripció als

cursos de formació ocupacional 2019-2020. Els cursos estan adreçats prioritàriament a les persones que es troben en situació d’atur inscrites a
l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) i s'iniciaran entre desembre
d’enguany i març de 2020.
Informació i inscripcions: ocupacioiempresa.santboi.cat.

Espais per a la Fira

Estands comercials. Les
persones interessades i empreses
interessades poden tramitar la
contractació d’estands per a la 73a
Fira de la Puríssima, que tindrà lloc
els dies 6, 7 i 8 de setembre.
Escenari entitats. Les associacions
i entitats que vulguin fer alguna
activitat a la plaça de l’Agricultura
durant els dies de la Fira poden
demanar l’ús, sense cost, de
l’escenari que hi haurà instal·lat en
aquest punt.
Informació: Oficina de la Fira (Pau Claris, 14,
de dl. a dv., de 9.30 a 14 h). Tel. 93 6521054 i
firapurissima@santboi.cat.

Concurs 'Som diverses'

Fins al 15 de novembre hi ha
temps per presentar una proposta
al concurs per elegir la imatge del
decàleg Som diverses. Es tracta
d'una iniciativa per garantir que,
a partir de les idees i opinions
formulades per les persones joves
de la ciutat, els serveis que se'ls ofereix siguin
inclusius i sensibles amb la diversitat.
Informació: elpuntsantboi@gmail.com i La
Factoria Jove de Can Massallera

Continuen les sessions de les Converses
feministes, un espai de reflexió sobre
feminisme, igualtat, LGTBIQ+ i altres aspectes
relacionats amb la lluita de la igualtat real i el
respecte a la diversitat. Enguany queden dues
sessions: 14 de novembre i 12 de desembre, a
Can Massallera.
Inscripcions: val fer-les on line a
igualtatsantboi.cat.

Ludoteca

La Ludoteca Infantil
L’Olivera és un servei
municipal que vol
garantir els drets dels
nens i les nenes al joc
i al lleure educatiu. És un espai amb vocació
socioeducativa, cívica i inclusiva.
Informació i inscripció: pl. Montserrat
Roig, 1. Tel. 93 6529844 i 93 6529840 i
ludotecaolivera@santboi.cat.

Subvencions al comerç

Fins al 31 de desembre els comerços poden
demanar, en el marc del Programa Millora,
ajuts per canviar la imatge externa i interna
de l’establiment, millorar-ne l’accessibilitat i
adequar-lo a les exigències del mercat.
Informació i tràmits: santboi.cat/millora.

Obres a les Termes

Les Termes Romanes romanen tancades al
públic per obres de manteniment i millora de
l’edifici. Mentre durin els treballs, el carrer de
l’Hospital estarà tallat al trànsit.
Durada: 3 mesos, aproximadament.

Treballs a les vies dels FGC

Es fan obres per renovar i condicionar la zona
de les vies de tren dels FGC propera al riu. Per
aquest motiu, alguns caps de setmana fins al
febrer de 2020, hi haurà talls puntuals de pas
de vianants i bicicletes en els accessos al camí
paral·lel al marge esquerre del riu.
Més informació: http://bit.ly/obresfgc.
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Borsa de lloguer social

L’Ajuntament gestiona la borsa
de mediació de lloguer social que,
en col·laboració amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, té com
a objectiu incrementar l’oferta
d’habitatges de lloguer a la nostra
població.
La borsa de lloguer és un servei que
actua d’intermediari en el mercat privat
de lloguer. Consisteix en la mediació
entre propietaris i les propietàries
d’habitatges i demandants de lloguer,
per facilitar la formalització de
contractes d’arrendament d’habitatge,
tenint en compte les condicions de les
parts i la normativa aplicable.
Les persones propietàries que signen un
contracte de lloguer de les borses reben
les contraprestacions següents:
◀ Assegurança ampliada de cobrament
de les rendes, pel sistema Avalloguer
que regula el Decret 54/2008, d’11 de
març, pel qual s’estableix un règim
de cobertures de cobrament de les
rendes arrendatícies dels contractes.
◀ Assegurança multirisc de la llar, que
inclou incidències a l’habitatge i actes
vandàlics, durant tot el període de
durada del contacte de lloguer.
◀ Assegurança per garantir la defensa
jurídica que es produeix en el cas
d’impagaments.
L’adscripció de l’habitatge a la borsa
comporta, a més, la gestió gratuïta
del contracte de lloguer i el seguiment
d’un bon ús de l’habitatge, la mediació
de conflictes, i l’assessorament i
acompanyament pel tràmit de les
possibles subvencions específiques.
Més informació: telèfon 93 6351223 i
olhsantboi@santboi.cat

agendasb
Dimarts 19 de novembre

Oci familiar
Jugateca ambiental

Tallers familiars de natura. D'11.30 a 14 h I Dg. 10 Jocs i joguines reciclats. Dg.
17 entrepans sostenibles. Gratuït. Lloc: parc de la Muntanyeta. Org.: Ajuntament,
Fundació Marianao i AMB

L'Hora del Conte

18 h I Dv. 8 Contes per tornar-se boig. Ds. 16 Per què
no surt el sol avui?, per a nadons. Dv. 22 Castanyes amb
banyes. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Dv. 29 Bla bla contes. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany

Dissabte 9 de novembre

De 16 a 21 h I Castanyada. Amb jocs infantils i exhibició de ball. Gratuït. Lloc: plaça
dels Gegants. Org.: Associació de Veïns Casablanca.
18 h I Festa. Acompasat. Trobada de grups de percussió i cercavila. Lloc de sortida:
plaça de l'Ajuntament. Lloc d'arribada: plaça de Catalunya. Org.: Diables de Sant Boi

Estonetes familiars

De 18 a 19.30 h I Dc. 13 i 27 Taller de cuina creativa. Dia 13, d'1 a 3 anys, i dia 27, de 4
a 11 anys. Inscripcions: des del dia 6, a les 17.15 h. Lloc: L'Olivera. Org.: Ajuntament

Divendres 15 de novembre

17.30 h I Taller familiar: L’univers a la teva mà. Com
actua la força de la gravetat i perquè giren els planetes
al voltant del sol. En el marc del projecte de tallers
de ciència Bibliolab. Per a nens i nenes, de 4 a 6 anys,
acompanyats. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer
17.30 h I Taller familiar: Poe, Burton i Gorey. Un repàs d'algunes obres d’aquests
autors gòtics, per entendre el seu estil literari i com són els dibuixos i el grafisme que
utilitzen. En el marc del projecte de tallers Bibliolab. Per a nens i nenes acompanyats.
Gratuït. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany

Diumenge 17 de novembre

D'11. a 14 h I Música. Santa Cecília amb les Karfofetes. Un matí de música i activitats
familiars per celebrar Santa Cecília. A càrrec de Karxofetes del Col·lectiu Karxofarock.
Lloc: plaça de Carles Massó i Blanch. Organització: Col·lectiu Karxofarock
17.30 h I La Ventafocs. Un musical amb ritme
dels 50! Una adaptació i actualització del
conte clàssic a càrrec de la companyia que va
presentar, amb molt d’èxit a Sant Boi, Aladdin
#thePopMusical. Recomanat a partir dels 5
anys. Preus: entrada anticipada, 8 € (entrapolis.
com), i a la taquilla, 10 €. Lloc: Can Massallera.
Org.: Ajuntament.

Dissabte 23 de novembre

18.30 h I Festa. Trobada de Malabars de foc. Trobada a la plaça de l'Estatut. A
les 20 h, recorregut, des de la plaça de Catalunya fins a la plaça de l'Ajuntament.
Organització: Diables de Sant Boi

Diumenge 24 de novembre

De 10 a 13.30 h I Taller. Passejada de tardor i plantes
remeieres. Per descobrir els boscos de le Muntanyes
del Baix i les plantes remeieres que hi ha. Preu: fins a
3 anys, gratuït. De 4 a 12 anys, 5 €. Majors de 12 anys,
10 €. Inscripcions: fins al 18 de novembre, a info@
centresescoltes.cat o 93 590 27 00. Lloc: Masia Can
Palós. Org.: Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i Fundació Josep Sans.

Dissabte 30 de novembre

17 h I Club de lectura infantil. Amb L’illa de Paidonèsia, d'Oriol Canosa. L’autor es
posa al costat dels infants i ridiculitza els adults. Per a nens i nenes, de 10 a 12 anys.
Cal inscripció. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dimarts 5 de novembre

19.30 h I Llibres. Club de lectura. Amb El amante
lesbiano, de José Luis Sampedro. Gratuït amb inscripció.
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Org.: biblioteques
de Sant Boi i Associació Equilibri

Dimecres 6 de novembre

18.30 h I Llibres. Tertúlia literària. Amb El hombre
es un gran faisán en el mundo, d'Herta Müller. Gratuït
amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques

Dijous 7 de novembre

17.30 h I Llibres. Presentació del
llibre L’univers vivent d’Hildegarda
de Bingen: perspectives filosòfiques.
Amb l'autora, la santboiana Georgina
Rabassó, doctora en filosofia i professora
a la Universitat de Barcelona. Gratuït.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques

Diumenge 10 de novembre

10 h I Solidaritat. III Vuelta Solidaria por las
Enfermedades Raras. Amb el lema Muévete por los
que no pueden, el repte és recorre a peu i en bicicleta
més de 100 poblacions espanyoles. Més informació:
mueveteporlosquenopueden.org. Lloc de trobada: pl.
Ajuntament. Org.: Muévete por los que no pueden

Dijous 14 de novembre

18 h I Cinema. No estás sola, Sara. Projecció de
la pel·lícula de Carlos Sedes al voltant d'una dona
maltractada. En el marc del Dia Internacional contra la
Violència Masclista i del VIII Cinefòrum Salut Mental.
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Ass.
Equilibri i biblioteques
19.30 h I Cinema. Las Hurdes, tierra sin pan. Projecció
de la pel·lícula de Luis Buñuel i un documental sobre la
comarca extremeña actual. En el marc del 60 aniversari
d'entitat. Gratuït. Lloc: Cinemes Can Castellet. Org.:
Unión Extremeña

Dissabte 16 de novembre
12.30 h I Música. Chet. Actuació
del grup santboià Chet amb
Toni Jiménez com a cantant. En
el marc de l'Aperitiu de l'Espai
Weller. Gratuït. Lloc: Espai Weller.
Organització: Weller

20 h i 00.30 h I Música. Rock in Ninyo.
A les 20 h, a Cal Ninyo: Puerta Io, Club
Lemur, Los Bongo Beat, Gematria. A les
00.30 h, al Bar K-Naya: Perrete Chico
i Atomks. En el marc de Rock in Ninyo.
Preu del concert a Cal Ninyo: 8 €, el
mateix dia, i 6,5 €, anticipadament. Org.:
La Cápsula del Tiempo

Diumenge 17 de novembre

De 10.30 h a 13 h I Esport. Jornada sobre walking
futbol. En el marc de Juga Verd Play, en família.
Es parlarà de la modalitat del futbol caminant.
Inscripcions, fins al dia 14, a cebllob.org, o el mateix dia,
a les 9.30 h. Gratuït. Lloc: camp de futbol Casablanca.
Org.: Consell Esportiu del Baix Llobregat i Ajuntament
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18 h I Taller per a joves: Treball temporal a l'estranger.
Per a joves de 17 a 30 anys. Gratuït amb places
limitades. Inscripció: elpunt@santboi.cat, al telèfon 93
6529843 o al número de whastapp 673 036 495. Lloc:
Can Massallera. Organització: Ajuntament
18.30 h I Llibres. Presentació del llibre Ínsulas. L’autor,
Antonio Aguilera Nieves, presenta tres relats al voltant
del concepte d’illa. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi
20 h I Música. Cosmos
Quartet i Fernando Arias.
Concert de música clàssica
amb obres de Schubert i
Ligeti. Lloc: Auditori de
l’Escola Municipal de Música
Blai Net. Preu: 3 €. Org.:
Joventuts Musicals del Baix Llobregat

Dimecres 20 de novembre

19 h I Llibres. Reading Club. Amb la novel·la Strangers
on a train de Patricia Highsmith. Cal inscripció prèvia.
Gratuït, amb inscripció. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Organització: biblioteques de Sant Boi

Dijous 21 de novembre

19 h I Club de cinema Rebobinats. Amb Reservoir
dogs, de Quentin Tarantino. Tertúlia moderada pels
santboians Pere Koniec i Raul García. Cal inscripció.
Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
Organització: biblioteques
22 h I Música. Fran Mariscal.
El cantautor gadità, establert a
Madrid, presenta el seu segon
disc, Ardiendo, després de l'èxit
aconseguit amb Sálvese quien
pueda. Preu: 10 €. Lloc: bar La
Masia (rbla. Rafael Casanova, 28). Org.: La Masia

Divendres 22 de novembre

20 h I Esport. Taller d’estiraments. Activitat gratuïta
amb inscripció. Més informació: cesboi.cat. Lloc: Can
Massallera. Org.: Centre Excursionista Sant Boi
21.30 h I Música. Concert Miqui
Puig & ACP. Miqui Puig, ex cantant
de Los Sencillos, amb la seva
banda, ACP (Associazione Ciclistica
Popolare) presentarà 15 canciones
de amor, barro y motocicletas per
commemorar el 5è aniversari de
Weller. En el marc del Club Elias.
Preu: 10 € (entradiun.com). Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller

Dissabte 23 de novembre

11 h I Festa. Migas populars. Matí gastronòmic amb
activitats familiars. Preu: plat de migas i beguda, 5 €.
Tiquets, el mateix dia. Lloc: pati de la parròquia de
Sant Pere Apòstol. Org.: Comissió de Festes de Ciutat
Cooperativa i Molí Nou
12.30 h I Música. Sant Boi No Stars Deejays. Amb
mOrsa Punxadiscos i altres artistes. A l'Aperitiu i els 5
anys de l'Espai Weller. Gratuït. Lloc: Espai Weller de Cal
Ninyo. Org.: Weller
19.30 h I Solidaritat. Camino de risas.
Espectacle d'Edu Mutante a benefici de
persones amb autisme. Preu: 6 €, anticipada
(entradium.com), i 8 €, taquilla. Lloc: Cal
Ninyo. Org.: Plataforma Inclusiva i Aprenem

Agenda Novembre ’19
Diumenge 24 de novembre

Tarda I Esport. Ús de l’arva i la sonda i prevenció
d'allaus. Activitat amb inscripció. Info: cesboi.cat. Lloc:
Can Massallera. Org.: Centre Excursionista Sant Boi
19 h I Teatre. Lapònia. Un
espectacle escrit per Cristina
Clemente i Marc Angelet. Una
comèdia sobre les mentides,
les il·lusions i l’educació que
rebem des de ben petits.
En el marc de la Temporada
d'Arts Escèniques i Música.
Espectacle no recomanat a
menors de 10 anys. Preus: anticipada (entrapolis.com,
sense comissions) normal, 14 €. A taquilla normal, 15 €.
Lloc: Can Massallera. Organització: Ajuntament

Dimarts 26 de novembre

19.30 h I Taula rodona. XXV aniversari la pastoral
obrera de l'església catòlica. Acte commemoratiu del
XXV aniversari del document de la pastoral obrera
de l'església catòlica. Lloc: Fundació Marianao. Org.:
Pastoral obrera de Sant Boi

Divendres 29 de novembre
21.30 h I Música. Maria Martí.
Actuació de la cantant santboiana
en el marc del Club Elias. Preu: 6 €,
anticipada, 8 €, a la taquilla. Lloc: Cal
Ninyo (Joan Bardina, 44). Org.: Weller

Dissabte 30 de novembre

12 h I Música. Lletres del disc Thanks for the dance,
Alberto Manzano, biògraf i traductor de gran part de
l’obra de Leonard Cohen, presentarà les lletres en castellà
de Thanks for the dance, àlbum pòstum del cantant. En
el marc de l'Altaveu a les biblioteques. Gratuït. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: Ajuntament
17 h I Música. Zambombà. Cantada de nadales
tradicionals. Gratuït. Lloc: plaça de Catalunya. Org.:
parròquia de Sant Josep Obrer

A l'escenari

20, 20.30 i 21 h I Dj. 7 Es solo porno. Dj. 21 Jo no ronco,
respiro fort. Dj. 28 Entre calor y humedad. Espectacles
de micro teatre de 15 minuts. Es fan 3 sessions. Preu: 3
€, amb consumició. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Weller

Música al carrer
Ds. 16 I 12 h Blai Band Escola
Blai Net. Lloc: av. Onze de
Setembre. Ds. 23 I 12 h
Escola La Càpsula del Temps.
Lloc: c/Pau Casals. Ds. 30 I 12
h Big Band Escola Cultura F.
Lloc: pl. Mercat Muntanyeta
Concerts de novembre
Dv. 8 I 22 h Tony Middleton. La veu masculina, la gran
protagonista. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo
Dv. 15 I 22 h Valery Ponomarev Quintet. Nit dedicada a
la trompeta. Preu: 8 €. Lloc: Cal Ninyo
Dv. 22 I 22 h Magnolia. Amb una de les vocalistes
actuals més versàtil. Preu: 8 €. Lloc: Casal de Marianao
Dv. 29 I 22 h Los saxofonistas salvajes. Gram nit de
saxos. Preu: 8 €. Lloc: Can Massallera
Sessió familiar
Dg. 24 I 12 h Masnou Orleans Jazz Band. Concert
familiar gratuït. Lloc: Casal de Marianao
+info: agendasb.info i culturasantboi.cat

Els Drets de la Infància

Ds. 9 i Dg. 10 3a Fira de
Coleccionisme Playmobil.
Més de 1000 m d'exposició
amb punts de venda de
clicks i material relacionat
amb aquesta joguina. Hi
haurà activitats infantils
gratuïtes. Les persones
participants podran fer
una donació solidària a
la Institució Balmes de
Sant Boi i entrar en un
sorteig de Playmobil si aporten aliments per a Aliments
Solidaris. A més entre les persones que comprin a les
botigues associades a Sant Boi Comerç, se sortejarà un
val de compra de 150 €. Preu: 4 €. Els nens i les nenes
menors de 3 anys, gratuït. Horari: ds., de 10 a 20 h, i
dg., de 10 a 19 h. Lloc: Poliesportiu La Parellada. Org.:
Click Factory Fest amb la col·laboració de Sant Boi
Comerç i Ajuntament
Dc. 20 18 h I Acte de renovació del Consell d'Infància
de Sant Boi. Lloc: Can Massallera
Dv. 22 De 16.30 a 20 h I Reivindiquem el dret a la
protecció contra maltractaments. Tallers sensorials per
a nadons, jocs gegants amb temàtica medieval, mural
participatiu, tallers de maquillatge i zumba, creació
d'un photocall amb missatges reivindicatius contra el
maltractament infantil i espectacle d'animació amb
cançons i danses. A les 18,15 h, acte públic reivindicatiu
a càrrec de les entitats locals d'infància, adolescència i
el Consell d'Infància. Lloc: pl. Ernest Lluch.
Organització: centres
oberts Lola Anglada i
Don Bosco, Fundació
Marianao, Ginkgo,
esplais Eixida i La
Barretina, Federació
d'Entitats Els Garrofers
(La Minicoope),
Ludoteca L'Olivera i Consell d'Infància de Sant Boi

Contra la violència
masclista

Exposicions
Fins al 9 de novembre

Llibres. Receptem còmics! Mostra bibliogràfica sobre el potencial del còmic com a eina
de comunicació de temes sanitaris. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Llibres. Geografies literàries de José Luis Sampedro.
Viatge per l’obra literària de José Luis Sampedro. Inclou
anotacions de l’autor. Gratuït. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia
Capmany. Org.: Asociación de Amigos de José Luis
Sampedro i Diputació de Barcelona

De l'11 al 16 de novembre

Medi ambient. Canvi climàtic i objectius de desenvolupament sostenible. Fotografies
de l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) i la
Fundació Musol, realitzades per professionals a Bolívia, Senegal i Guatemala, sobre els
efectes del canvi climàtic i les dificultats per complir els objectius de desenvolupament
sostenible. Gratuït. Lloc: Can Massallera. Org.: Fundació Musol

Fins al 14 de novembre

Llibres. Visca la revolució! Repàs dels contes que al llarg de la història han parlat de
les revolucions. Produïda pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT). Gratuït.
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi

Fins al 15 de novembre

Art. Pequeñas ventanas que cuentan historias ajenas o propias del día a día. De
l'artista santboiana Josefa Hernández. Els materials de les seves obres són quotidians:
paper, cartró, fragments de ferro, pedra, roba... A la mostra, tots aquests elements
serveixen per explicar sensacions i històries. Gratuït. Lloc: Cal Ninyo. Org.: Cal Ninyo

Consulteu la informació i les
activitats programades a la ciutat
amb motiu de la commemoració,
a les pàgines 2 i 3

Del 15 de novembre al 15 de desembre		

Poesia contra l'adversitat

Els dilluns, fins al 25 nov De 18 a 19.30 h I Amb la
poesia com a catalitzador, en aquest taller els artistes
santboians Cysko Muñoz i Ivan Castro treballen pautes,
eines i veu per acompanyar les persones que necessiten
superar moments difícils. En el marc del Dia Mundial de
la Salut Mental. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i
Balaguer. Org.: Ajuntament

Ball folk

Els dimecres De 20.30 a 21.30 h I Taller per aprendre
danses d'arreu adreçat a totes les edats. Preu: 20 € al
mes. Gratuït per a pares, mares i estudiants de l'escola.
Lloc: Escola Municipal de Música Blai Net. Org.: Blaifolk

Medi ambient. La vida de l’aigua. La importància de l’aigua i l’amenaça del canvi
climàtic sobre els recursos hídrics. Visita guiada gratuïta a l’exposició, dissabte 23 de
novembre, a les 12 h. En el marc del projecte De l'Hort a la Biblioteca. Gratuït. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi i Diputació de Barcelona

Del 25 de novembre al 14 de desembre
Tradició. 40 anys dels Pastorets de Sant Boi. Un recorregut
per la història dels Pastorets de Sant Boi amb fotografies,
cartells i records entranyables. Persones grans i joves
podran conèixer aquesta tradició cultural o recordar la seva
participació i reviure aquella experiència. Gratuït. Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: Col·lectiu
Teatral Tripijoc

Fins al 31 de desembre

Poesia. Centenari de Joan Brossa. Amb la col·laboració de Laia Masó. Inclou algunes de
les obres d’aquesta artista inspirades en l’imaginari Brossa. Gratuït. Lloc: Biblioteca Jordi
Rubió i Balaguer. Org.: biblioteques de Sant Boi

Fins al 28 de desembre

+ Info:
agendasb.info
culturasantboi.cat
joventutsantboi.cat
igualtatsantboi.cat
sbesports.cat

Art comunitari. LAC: Cosmocasa. Proposta del Laboratori d'Art Comunitari dedicada
a les mares, àvies i cuidadores que des de l’inici de la humanitat s’han fet càrrec de la
cura de les persones i de la llar. En el LAC, col·lectius amb una especial situació de risc i
artistes treballen plegats per obrir camins, des de l'art i la creativitat, cap a una societat
més justa i cohesionada. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d'Art (CCCA). Org.: Ajuntament
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“Varias ‘influencers’
nos recomiendan
en Instagram y
visten ropa de
nuestra tienda”

¿Cómo has hecho realidad tu gran sueño?
“De pequeña lo tenía claro: quería ser diseñadora
de moda. Más adelante casi estudio Periodismo,
pero finalmente me decidí por la carrera de Diseño
de Moda. Tras unas prácticas en un ‘atelier’ hice
un máster en vestidos de novia y me gustó mucho.
Seguí con un posgrado en patronaje de alta costura
y a partir de ahí empecé a hacer trabajos a medida
para bodas, muy a mi rollo. Se fue corriendo la voz
y me lancé a abrir una tienda pequeña en la ronda
de Sant Ramon. Poco a poco hemos ido creciendo.”
¿Cuál es la receta del éxito de tu negocio?
“Es un negocio diferente. En Barcelona hay
‘ateliers’ parecidos, pero quizás más clásicos.
Nuestro estilo es más joven que en sitios donde
‘te lo pruebas, te gusta y te lo llevas’. A la gente
le gusta retocar detalles, cambiar una manga
por un tirante, mezclar cosas que han visto por
ahí. La personalización es la clave. Podemos
hacerte el vestido que a ti te da la gana, con una
tela comprada para ti, un patrón hecho para ti y
adaptado a ti y a tu cuerpo.”
En la época de la ‘revolución digital’, ¿qué papel
tienen Internet y las redes sociales en tu negocio?
“Te dan a conocer a más gente. A nosotras nos
ha funcionado muy bien el boca a boca, pero sin
las redes sociales te quedas con tu tienda en Sant
Boi y ya está. Hacemos fotos de nuestra colección
a modelos profesionales y las mostramos en
la web. Las clientas quedan contentas con sus

La diseñadora de moda MIREIA BALAGUER participó en octubre en el Fòrum del comerç de Sant
Boi. Explicó en qué medida Internet y las redes sociales le han ayudado a hacer crecer su ‘atelier’
de vestidos de moda y de fiesta en la calle Lluís Pascual Roca. ‘Influencers’ com Anabel Hernández,
Marta Díaz o Aretha la Galleta han optado por sus diseños. Incluso Paris Hilton.
vestidos y nos envían fotos para que las subamos
a Instagram. Gracias a eso nos ha venido gente de
Galicia, Valencia o Andalucía a quienes no les ha
importado viajar hasta aquí porque querían un
vestido nuestro para una ocasión especial.”
¿Cómo se consigue trabajar con una influencer?
“Antes de tener la tienda, empecé a escribirles,
porque esa es realmente la publicidad de hoy en
día. Tuve suerte. En 2017, justo cuando abrimos,
Anabel Hernández me escribió porque necesitaba
un vestido rojo para el festival de San Sebastián.
Estuvimos dos noches sin dormir para poder
hacerlo y fue un verdadero empujón. También la
vestimos en los dos últimos Goya. “
¿Con quién más habéis trabajado?
“Con Aretha la Galleta, que es de Castelldefels;
Paula Gonu, de Cornellà; Susana Megan de Madrid;
Tamara Gorro, que es la pareja de un futbolista del
Valencia... Y con Marta Díaz, que tiene 2 millones
de seguidores y llevó un vestido mío en la boda
de Sergio Ramos. Este finde ha habido diseños
nuestros en el cumpleaños de Dulceida, una fiesta
de disfraces inspirada en Disney. Ellas se conocen
y nos van recomendando. No les pagamos, les
cedemos el vestido a cambio de la repercusión.”

N “Internet y las redes
son un escaparate
mucho mayor que el
de tu tienda”
N “Cuando yo estudiaba,
Paris Hilton eligió un
diseño mío para vestirlo
en un evento”
¿Eso sirve para todos los comercios?
“La web y las redes sociales son un escaparate,
tengas el producto que tengas. Mucho mayor que
el de tu tienda. Puedes llegar más lejos.”
¿Cómo fue vestir a Paris Hilton?
“Para mi proyecto final de carrera. Su estilista contactó
conmigo porque ella tenía eventos en España.
Buscaba diseños. Escogió el mío para un acto de una
asociación de niños discapacitados. Se inspiraba en
las rosas y en algo que escribió mi abuelo.”

