
‘La llavor de Sant Boi’ 
L’agricultura, un sector clau 
per a l’estratègia global  
de la ciutat | pàg. 1-7

Onze de Setembre
Sant Boi, protagonista 
institucional de la Diada de 
l’11 de setembre | pàg. 10

Intercanvi d’art urbà
Un projecte Erasmus+ per a 
joves artistes millora l’espai 
públic a Sant Boi | pàg. 12

30 anys d’Altaveu
El festival ret homenatge  
a la veu i aposta per la 
producció local | pàg. 16

Setembre 2018viure Sant Boi

Cap a una agricultura sostenible



Viure Sant Boi
N  setembre 18

2

Les arrels de Sant Boi són agrícoles i 
l’agricultura és sens dubte un element clau 
de la història i la identitat de la ciutat. Du-
rant les últimes dècades, els governs mu-
nicipals han treballat per preservar aquest 
patrimoni col·lectiu  i, avui dia, Sant Boi pot 
presumir de ser la localitat amb més te-
rreny al Parc Agrari del Baix Llobregat (860 
hectàrees). Ara, però, les polítiques munici-
pals apunten cap al futur. L’Ajuntament vol 
aplicar una nova mirada a l’agricultura local 
per integrar-la com un element substancial 
de l’estratègia global de la ciutat i com una 
nova oportunitat per a l’economia local.

En sintonia amb aquesta estratègia, el go-
vern municipal elabora un pla director de 
política agrària únic en l’entorn metropolità. 
Amb el títol de ‘La llavor de Sant Boi’, té com 
a principal objectiu caminar cap a una agri-
cultura local sostenible i saludable. 

L’Ajuntament entén que una ciutat me-
tropolitana com Sant Boi ha de defensar 
el territori agrícola no només pels valors 
històrics, paisatgístics i ambientals, sinó 
també perquè és una font d’alimentació sa-
ludable, el nostre rebost col·lectiu.

La proximitat i la salut
Els darrers anys, la societat ha adquirit 
cada cop més consciència sobre la impor-
tància de consumir productes de proximitat 
i seguir una dieta sana. En aquest context, 
l’agricultura local pot tenir, des de la proxi-
mitat, un paper fonamental vinculat a la 
demanda creixent d’estils de vida més salu-
dables. Aquest fet pot ser una nova oportu-
nitat de futur per a l’economia de la ciutat. 

En sintonia amb el Parc Agrari del Baix Llo-
bregat, amb qui treballa de manera conjunta, 
el govern municipal de Sant Boi creu que cal 
un nou enfocament que ajudi a donar més 
pes a l’agricultura metropolitana, passant de 
les polítiques centrades en la protecció del 
territori a polítiques per al desenvolupament 
d’una nova agricultura sostenible i saludable.

L’agricultura de Sant Boi i el Baix Llo-
bregat ha resistit durant anys situacions 
de dificultat, amb factors en contra com la 
manca de relleu generacional i de personal 
especialitzat, la baixa tecnificació, la pres-
sió d’interessos especulatius sobre la pro-
pietat de les terres, la presència d’activitats 
irregulars, la baixa rendibilitat dels produc-
tes agrícoles o l’escassa varietat de cultius. 

Els avantatges competitius
Però el sector compta també amb avantat-
ges competitius que caldrà seguir explo-
tant durant els pròxims anys. La proximitat 

a una gran ciutat, la qualitat del sòl del 
delta del Llobregat, el bon posicionament 
al mercat dels productes de km.0, l’interès 
creixent en el consum de productes frescos 
i de proximitat o la presència a l’entorn de 
centres de formació com l’Escola Superior 
d’Agricultura de la UPC són elements que 
conviden a l’optimisme.

La vida rural i les ciutats
En ple segle XXI, la vida urbana continua 
avançant en detriment de la vida rural i, 
davant d’aquest fenomen aparentment 
imparable, és important que l’agricultura 

L’agricultura de proximitat, una gran  
oportunitat per a l’economia local

L’agricultura  
forma part de 
l’essència i  la 
identitat de  
Sant Boi

NUn pla de política agrària estimularà el potencial del camp de Sant Boi
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NUn pla de política agrària estimularà el potencial del camp de Sant Boi

sigui a prop de les ciutats i que aquestes 
esdevinguin com més autosuficients millor 
per procurar-se una alimentació saludable 
sense grans costos econòmics i ambientals 
a causa, entre altres factors, del transport 
dels productes. Sant Boi té, gràcies a una 
extensa i consolidada zona agrícola, un 
gran avantatge de partida per posicionar-se 
en aquest procés.

Un pla director
El Pla director de la política agrària -encara 
un document de treball que s’haurà d’afinar 
i enriquir amb les aportacions del sector, de 
la ciutadania i d’altres institucions- propo-
sarà objectius i fórmules per avançar cap 
a aquest nou model amb una nova mirada, 
tot fomentant que el 100% de les terres 
agrícoles que hi ha al terme municipal de 
Sant Boi es destinin a la producció agrícola, 
buscant fórmules perquè la pagesia pugui 
augmentar els rendiments econòmics, aju-
dant a diversificar els conreus i a ajustar mi-
llor la producció a la demanda de l’entorn, 
fixant-se en models externs exitosos de 
producció, distribució i comercialització de 
productes, estimulant la professionalitza-
ció del sector amb més formació, capacita-
ció,  innovació i recerca, buscant inversions 
públiques i privades, potenciant activitats 
complementàries de turisme i restauració 
vinculades a l’agricultura que siguin res-
pectuoses amb l’activitat primària que es 
desenvolupa en el parc agrari... 

Un canvi de mentalitat
En definitiva, amb un canvi de mentalitat 
que permeti aprofitar totes les potenciali-
tats d’un sector amb expectatives de futur 
que pot aportar a la ciutat espai verd urbà 
contra el canvi climàtic, creixement econò-
mic aliniat amb l’estratègia global de la ciu-
tat i capacitat per a l’autosubministrament 
de productes per a una alimentació fresca 
i saludable. 

Protecció de l’espai agrari                                                       
-Polítiques contra l’especulació del sòl
-Compra pública de terrenys o convenis de  
cessió per a ús públic
-Control d’activitats irregulars a la zona agrícola
-Programes de manteniment de camins i rieres
-Millora de la vigilància a la zona agrícola

Accés a la terra                                                      
-Creació d’un banc de terres públiques
-Lloguer de terres públiques
-Establiment de línies de crèdit
-Ajuts per a la incorporació de nou personal  
al sector de l’agricultura
-Rehabilitació d’espais degradats i/o abandonats

Estratègia de ciutat                                                  
-Incorporació de l’agricultura metropolitana  
com a element de  l’estratègia de ciutat
-Promoció municipal de dietes saludables i 
sostenibles i accions conjuntes dels sectors de 
l’alimentació i la salut

Promoció del producte fresc
-Difusió dels valors del producte fresc i el  
producte de temporada
-Foment de la restauració local vinculada al  
producte de proximitat
-Programes d’alimentació saludable a les escoles

Circuits curts de subministrament
-Afavorir la comercialització en circuits curts  
(entorn metropolità)
-Suport a mercats locals i a la venda directa

Models econòmics sostenibles
-Suport a projectes liderats per cooperatives
-Professionalització de la logística i introducció  
de millores tecnològiques
-Etiquetes informatives dels productes locals
-Millora de tecnologies d’emmagatzematge,  
transport i distribució alimentària

Activitats complementàries
-Xarxa de camins ciclables sense afectació en les 
principals vies de circulació de la pagesia
-Via Verda: del Parc Agrari al nucli urbà i al mar
-Ampliació de l’Anella Verda cap a la marina agrària
-Guies per a visites responsables a la zona agrària

Participació ciutadana
-Participació ciutadana en les polítiques agràries 
per garantir la sobirania alimentària
-Control de preus dels productes de proximitat 
per fer possible l’accés de tota la població

Col·laboració entre municipis
-Polítiques comunes dels 14 municipis integrants 
del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Pla director de política agrària. Futures línies de treball
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Des de desembre de 2017, la Coo-
perativa Agrària Santboiana conrea 
a Sant Boi amb molts bons resultats 
carxofes de la cooperativa france-
sa Plaine du Roussillon. L’any passat 
es van produir, en 2 hectàrees, 24,8 
tones de carxofes de la varietat Sym-
phony -més grans que les habituals 
a Catalunya-. El clima i la qualitat de 
les terres afavoreixen un cultiu que a 
França és més difícil de fer reeixir. 

En vista de l’èxit de la iniciativa, la 
cooperativa francesa, ubicada a prop 
de Perpinyà, donarà continuïtat en-
guany a la col·laboració amb la Coo-
perativa Agrària Santboiana -ara amb 
carxofes de la varietat Sambo, més 
grans encara- i espera incrementar 
les inversions al nostre municipi. 

L’alcaldessa, Lluïsa Moret, i la re-
gidora de Política Agrària, Ció Ler-
ma, van visitar a principis de juliol 
la cooperativa francesa, convidades 
per l’alcaldessa de Le Roger, Arme-
lle Revel Fourcade, i el president de 

la Coopérative Plaine du Roussillon, 
Jean Marie Roger. Allà van conèixer 
de primera mà les instal·lacions i el 
sistema d’organització de la coopera-
tiva, on treballen 250 persones, i van 
intercanviar punts de vista sobre el 
futur de l’agricultura i sobre possibles 
fórmules de col·laboració. 

Les responsables municipals es van 
mostrar disposades a donar facili-
tats per acollir a Sant Boi projectes 

L’agricultura 
de Sant Boi 
interessa a 
França

transfronterers de la cooperativa, 
que podrien ajudar a introduir millo-
res de tecnificació i productivitat en 
l’agricultura santboiana, a conrear te-
rrenys actualment en desús i generar 
llocs de treball en aquest sector.

Les línies de col·laboració estan 
obertes i ara cal concretar possibles 
projectes. El territori agrícola de Sant 
Boi crida l’atenció més enllà de les 
nostres fronteres. 

La Cooperativa Agrària Santboiana conrea des de desembre del 2017 una part de 
la producció de carxofes d’una cooperativa francesa

Un concurs internacional premia 
les millors fotos de carxofes
L’associació dPhoto’SB organitza un 
concurs fotogràfic amb la carxofa com 
a tema central. El 1r Concurs Interna-
cional de Fotografia ‘La Carxofa Flor 
d’Hivern’ està obert a la participació 
de professionals i persones aficionades 
de tot el món, que tenen temps fins al 
4 de novembre per presentar les seves 
instantànies. La categoria dedicada a 
la carxofa proposa fer fotos de la plan-
ta, el fruit o la flor d’aquesta hortalis-
sa, o bé de plats on sigui l’ingredient 

principal. El concurs és puntuable per 
a les mencions honorífiques de la fe-
deració internacional FIAP, la Confe-
deración Española de Fotografía i la 
Federació Catalana de Fotografia.

Els premis es lliuraran durant la 
Fira de la Puríssima. Els treballs 
guardonats es mostraran en una ex-
posició que es podrà visitar durant el 
certamen a la Carpa Fresca i, poste-
riorment, al Museu de Sant Boi.

www.dphotosb.com

“Manca relleu a l’agricultura. 
Però la gent que s’hi dedica intenta 
trobar alternatives. No crec que 
l’agricultura desaparegui aquí. El tema 

‘Eurovegas’ i l’esclat 
de la bombolla 
immobiliària van ser 
un punt d’inflexió; hi 
ha més consciència 
del valor del Parc 
Agrari i de la feina 
pagesa. Des de 
2012 es veuen 
noves formes 
esperançadores de 

rendibilitzar les explotacions.”  
Montse Lligadas, serveis tècnics Unió 
de Pagesos de Catalunya

“Sóc el pagès més jove de la 
comarca, que jo  conegui. No trobava 
feina i l’avi em va autoritzar a recuperar 

l’explotació familiar 
a condició d’estudiar 
un cicle formatiu.  
Els números no 
acaben de sortir. 
Són moltes hores... 
però ho faig perquè 
gaudeixo. La 
perdició del pagès 
és Mercabarna..., els 
intermediaris. En 

el futur no hi haurà pagesos individuals, 
sinó empreses grans.” Germán 
Domínguez, pagès de Cal Farinetes

“La agricultura ecológica es una 
buena opción. Está de moda porque 
es más sana; no usamos insecticidas ni 

abonos químicos. 
Plantamos 50 tipos 
de verdura en un 
año. La alcachofa 
ecológica es fácil 
de vender porque 
hay muy poca 
producción. Soy 
brasileño, me  
quedé en paro y 
como mis orígenes 

están en la agricultura, decidí dedicarme 
a esto aquí.” Jonas de Abreu,  
Pagès del Parc Agrari
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L’Ajuntament censa les finques i 
crearà un banc públic de terres
Una part de les parcel·les agrícoles de 
Sant Boi no es conreen en l’actualitat. 
L’Ajuntament vol aconseguir que, en 
un futur no massa llunyà, el 100% dels 
terrenys agrícoles del terme municipal 
estiguin en ús de manera efectiva. 

Per començar a avançar cap a 
aquest objectiu, els serveis tècnics 
municipals ultimen l’elaboració d’un 
cens públic de terres. Aquest inven-
tari permetrà identificar la situació 
actual de cada parcel·la i detectar 
possibles activitats irregulars. Es 
contactarà amb les persones titulars 
de les finques en desús per cercar 
fórmules que permetin destinar-les 
a activitats agrícoles, sigui de caràc-

ter privat o públic. Com a resultat 
d’aquest procés, l’Ajuntament espera 
constituir un banc públic de terres 
i posar-lo a disposició del Consorci 
Agrari del Baix Llobregat.

La intenció del govern municipal 
és que les ‘noves’ finques es destinin 
al conreu de productes (preferible-
ment, amb nou personal dedicat a 
l’agricultura i amb aplicació de tendèn-
cies renovadores) o bé a la formació i la 
investigació en matèria agrària (a tra-
vés de cicles formatius i activitat uni-
versitària). Siguin quines siguin les ac-
tivitats, haurien d’incorporar una nova 
mirada que permeti avançar cap a una 
agricultura local saludable i sostenible.

La ciutat, referent 
de l’agricultura 
metropolitana 
sostenible
Sant Boi va representar els municipis  
de l’àrea metropolitana de Barcelona 
en la taula rodona de presentació de 
l’estudi ‘Cap a uns sistemes alimen-
taris sostenibles a la Mediterrània: el 
paper de l’agricultura metropolitana’, 
celebrada al Prat de Llobregat a mi-
tjans de juliol. 

L’acte, organitzat per l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, formava part 
del projecte interregional MADRE, en 
el qual també participen localitats 
dels entorns de Marsella, Montpeller, 
Bolonya, Tessalònica i Tirana. 

La regidora de Política Agrària, Ció 
Lerma, va defensar la necessitat de 
preservar els territoris agraris me-
tropolitans i va explicar que Sant Boi 
treballa per aconseguir que el 100% 
de les terres del municipi estiguin 
conreades, en el marc d’una estra-
tègia de futur per a una agricultura 
metropolitana saludable i sostenible.

L’Ajuntament ha comunicat a la Gene-
ralitat la voluntat d’acollir a Sant Boi 
l’Escola d’Horta i Capacitació Agrària 
de Catalunya. Aquest centre formatiu 
integrarà ensenyaments de formació 
professional sobre diferents oficis vin-
culats amb l’agricultura (del conreu a la 
restauració), posant l’òptica en la pro-
ducció saludable de proximitat. No s’ha 
decidit una ubicació definitiva, però la 
Unió de Pagesos del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament defensen aquesta opció. 

El relleu generacional
A Sant Boi i l’entorn hi ha diverses 
ofertes formatives vinculades amb 
l’agricultura, com el PFI d’Activitats 
agropecuàries (a Sant Boi), un cicle 
formatiu sobre producció agroeco-
lògica (a El Prat) i l’Escola Superior 
d’Agricultura de la UPC (a Castellde-
fels). Aquest tipus d’iniciatives obren 
possibilitats per garantir el relleu ge-
neracional a l’agricultura mitjançant la 
formació de futurs professionals.

La producció 
de carxofes de 
la Cooperativa 
Agrària creix
La producció anual de carxofes 
de la Cooperativa Agrària 
Santboiana continua creixent. La 
darrera temporada, la collita ha 
augmentat fins a les 728 tones, un 
increment del 38% en relació a un 
any enrere (525 tones). L’objectiu 
és assolir aviat la xifra rècord d’un 
milió de kg (1.000 tones). 
Per arribar a aquest nivell de 
producció, la Cooperativa Agrària 
Santboiana tindrà l’avantatge 
competitiu de comptar a partir 
d’ara amb la marca registrada 
‘Flor d’Hivern Agrària Santboiana’, 
recentment inscrita 
de manera oficial a 
l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques. 
Un factor que influeix 
en els bons resultats 
de comercialització 
assolits darrerament  
a Sant Boi és que 
les carxofes de la 
cooperativa local 
surten del magatzem 
ja classificades per 
mides. 

31 varietats 
d’hortalissa
En l’actualitat,  
20 productors formen part de la 
Cooperativa Agrària Santboiana, 
que conrea 31 varietats 
d’hortalissa i 8 de fruita. La 
carxofa és l’hortalissa amb un 
major volum de producció (703 
tones), per davant de l’enciam 
(131), el tomàquet (116), la col 
(89). la bleda (73) i les faves (61). 
Pel que fa a la fruita, la darrera 
temporada es van collir un total 
de 186 tones; dues terceres parts 
eren préssecs.

Sant Boi vol acollir l’Escola 
d’Horta i Capacitació Agrària
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“No tenemos cámara. Eso es muy 
importante: directo del ‘pagès’ al 
mostrador. Como tienda apostamos 
por el producto natural, ecológico 

y, sobre todo, 
de proximidad. 
Nuestro lema es: 
‘Comer sano es el 
reflejo de tu vida’. Es 
lo que intentamos 
transmitir a la 
clientela. Abrimos 
en marzo de 2016 
y de momento 
estoy muy 

contenta de cómo va.” Loli Calvente, 
copropietària de El Gra de la Vila

“Cal protegir l’agricultura, no 
fiscalitzar-la. El Parc Agrari és massa 
restrictiu amb l’activitat del pagès, 
que avui dia no té assegurat ni collir 

allò que planta, 
principalment 
per la proliferació 
de fauna. No 
som jardiners 
del territori, 
sinó agricultors 
professionals. 
Durant la crisi, 
no hi ha hagut 
incorporacions. Aquí 

alguna cosa no funciona... Simplement, 
el pagès no es guanya la vida.” Mauri 
Bosch, responsable d’Horta de 
Joves Agricultors de Catalunya

“Cultivem el que cuinem. Al 
restaurant sempre hem apostat per 

productes produïts 
als camps de Sant 
Boi, però finalment 
vam optar per un 
hort propi. Ens 
representa un gran 
esforç, però és bonic 
i gratificant viure 
tot el procés: triar 
el que vols, plantar-
ho, saber que ho has 

treballat tu i servir el resultat a taula 
a la clientela.” Alberto Alguacil, xef 
del restaurant El Pou de La Beleta 
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Lluïsa Moret i Sabidó, 
alcaldessa

N L’Aplec, l’Altaveu, la 
Diada... situen de nou  
la nostra ciutat en el 
centre de la vida del país

N El Aplec, el Altaveu, la 
Diada... sitúan de nuevo 
a nuestra ciudad en el 
centro de la vida del país

Setembre, un mes especial per a Sant Boi
Septiembre, un mes especial para Sant Boi

S eptiembre es un mes muy especial para Sant 
Boi. La ciudad se convierte en uno de los epicen-
tros de la vida política, institucional, cultural y so-
cial de nuestro país. Y eso nos da la oportunidad 
de mostrarnos tal como somos: una ciudad viva, 
creativa, solidaria y comprometida con el futuro.

Iniciamos el mes con el Aplec de Sant Ramon, la cita 
que cada fin de verano nos permite reencontrarnos en 
la cima de nuestra preciada montaña. Hace dos meses 
tuvimos el honor de acoger allí a 16 alcaldes y alcalde-
sas del Baix Llobregat para firmar un histórico conve-
nio para la protección de nuestro entorno forestal.

Estos días llega también la 30ª edición del Alta-
veu, uno de los únicos festivales públicos que se 
mantienen en Catalunya y un referente de la esce-
na musical desde hace décadas. Y, por descontado, 
la ofrenda floral del 11 de septiembre, con la que 
Sant Boi reivindicará una vez más el espíritu de la 
Diada del 76 y volverá a estar en el centro de la vida 
política e institucional del país.

Al día siguiente, miles de niños y niñas empezarán 
la escuela y las clases, un hecho capital, pues la edu-
cación es el motor que ha de garantizarles un futuro 
lleno de oportunidades.

Y en septiembre Sant Boi mostrará también sus 
valores y su solidaridad, con actividades como el 
concierto Música sense Fronteres, la Rett Race, la 
Setmana del Cor o el Dia Internacional de la Pau.

Sant Boi es una ciudad referente en muchos as-
pectos. También lo es por la agricultura, el tema 
del Viure Sant Boi de septiembre. Un sector que nos 
vincula con nuestros orígenes y por el cual aposta-
mos estratégicamente como una nueva oportuni-
dad de futuro para la economía local.

S etembre és un mes molt especial per a Sant Boi. 
La ciutat esdevé un dels epicentres de la vida polí-
tica, institucional, cultural i social del nostre país. I 
això ens dóna l’oportunitat de mostrar-nos tal com 
som: una ciutat viva, creativa, solidària i compro-
mesa amb el futur.

Vam iniciar el mes amb l’Aplec de Sant Boi, la cita 
que cada final d’estiu ens permet retrobar-nos al cim 
de la nostra preuada muntanya. Fa només dos mesos 
vam tenir l’honor d’acollir-hi 16 alcaldes i alcaldesses 
del Baix Llobregat per signar un històric conveni per 
a la protecció del nostre entorn forestal.

Aquests dies arriba també la 30a edició de 
l’Altaveu, un dels únics festivals públics que es 
mantenen a Catalunya i un referent de l’escena mu-
sical des de fa dècades. I, per descomptat, l’ofrena 
floral de l’11 de setembre, amb la qual Sant Boi rei-
vindicarà un cop més l’esperit de la Diada del 76 i 
tornarà a ser en el centre de la vida política i insti-
tucional del país.

L’endemà, milers de nens i nenes començaran 
l’escola i les classes, un fet cabdal, ja que l’educació 
és el motor que els ha de garantir un futur ple 
d’oportunitats. 

I al setembre Sant Boi mostrarà també els seus 
valors i la seva solidaritat, amb activitats com el 
concert Música sense Fronteres, la cursa Rett Race, 
la Setmana del Cor o el Dia Internacional de la Pau.

Sant Boi és una ciutat referent en molts aspectes. 
També ho és per l’agricultura, el tema del Viure Sant 
Boi de setembre. Un sector que ens vincula amb 
els nostres orígens i pel qual apostem estratègi-
cament com una nova oportunitat de futur per a 
l’economia local.
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El trasllat de la caserna i la subestació elèc-
trica de Fecsa, la finalització de les obres de 
la variant de la C-245 i la construcció d’una 
línia ferroviària soterrada són reivindica-
cions històriques de la ciutat de Sant Boi 
que fins ara no han estat ateses. Després 
del canvi que es va produir en el govern de 
l’Estat abans de l’estiu, l’alcaldessa, Lluïsa 
Moret, va sol·licitar una reunió a la nova 
delegada a Catalunya, Teresa Cunillera, per 
tornar a posar sobre la taula aquestes qües-
tions “de vital importància per a Sant Boi”. 

La reunió va tenir lloc el 16 de juliol a la 
seu de la Delegació del Govern, al carrer 
Mallorca de Barcelona, en un clima de bona 
sintonia institucional. Teresa Cunillera va 
ser receptiva als arguments plantejats per 
l’alcaldessa. La representant del govern es-
tatal va indicar que farà gestions per facili-
tar que el Ministeri de Defensa reprengui el 
trasllat de la caserna a una nova ubicació i 
perquè, com a primer pas, es pugui renovar 
el protocol d’intencions signat l’any 2011, 

on s’expressava el compromís de fer reali-
tat aquesta vella aspiració de Sant Boi.

La caserna i la subestació de Fecsa-
Endesa constitueixen una gran barrera fí-
sica i psicològica en ple nucli urbà. Traslla-
dar-les permetria configurar una nova àrea 
de centralitat urbana i completar la verte-
bració urbanística i social de Sant Boi.

Variant i línia ferroviària
Durant la reunió també es van abordar al-
tres dos projectes de gran envergadura: la 
represa i finalització de les obres de pro-
longació de l’autovia del Baix Llobregat i 
la construcció d’una línia ferroviària sote-
rrada entre els municipis de la zona Delta. 
Són dues infraestructures necessàries per 
solucionar les dificultats de mobilitat que 
pateix Sant Boi i donar un impuls definitiu 
al seu desenvolupament econòmic i social.
L’alcaldessa ha sol·licitat també una reunió 
al ministre de Foment, José Luis Ábalos, per 
abordar aquests dos temes.

Sant Boi planteja al nou govern les 
seves reivindicacions històriques

El trasllat de 
la caserna  
va ser un dels 
temes de la 
reunió
amb la delegada 
del Govern a 
Catalunya, Teresa 
Cunillera

El 12 de setembre, 
tornada ‘al cole’
Un nou curs escolar s’iniciarà el 
dimecres 12 de setembre. El procés de 
matriculació s’ha dut a terme a 
Sant Boi amb total normalitat, de 
manera que el 95% de les famílies 
han pogut obtenir plaça als centres 
educatius que van triar com a primera  
o segona opció. 
Les classes de P3 rebran aquell dia 
765 infants que aniran per primer cop 
a l’escola. Són 70 menys que el curs 
anterior, a causa d’un descens de la 

demografia. 
Aquest fet 
permetrà 
mantenir 
el nombre 
de línies 
educatives 
sense necessitat 
d’afegir grups 
com va passar 
l’any passat. A 
més, les classes 
començaran 
amb prou 
vacants com 
per absorbir 
possibles 
incorporacions 
a mig curs. Les 
escoles bressol 
municipals, per 
la seva part, 

han cobert totes les places ofertes.
Un total de 7.805 alumnes faran 
enguany classes als diferents cursos 
d’Educació Infantil i Primària, mentre 
que a Secundària hi haurà 934 
estudiants. Els de Batxillerat i Cicles 
Formatius començaran les classes dos 
dies més tard que la resta, és a dir, el 14 
de setembre.
L’Ajuntament continuarà donant 
suport a molts projectes dels centres, 
principalment per impulsar la innovació 
educativa, potenciar les relacions 
família-escola i millorar l’èxit educatiu.

Més informació:  
sbciutateducadora.cat i xarxes socials

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va ser receptiva a les qüestions plantejades per l’alcaldessa, 
Lluïsa Moret, i el tinent d’Alcaldia de Territori i Desenvolupament Econòmic, José Ángel Carcelén
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Sant Boi de Llobregat tornarà a ser en-
guany en el centre de la vida social, políti-
ca i institucional del país amb motiu de la 
Diada Nacional de Catalunya. Les principals 
institucions catalanes estan convidades a 
aplegar-se un cop més a la ciutat el dia 11 
de setembre per fer la tradicional ofrena 
floral a la tomba de Rafael Casanova.

L’acte començarà al voltant de les 10 hores 
a l’exterior de l’església parroquial de Sant 
Baldiri. En primer lloc, tindrà lloc la hissada 
de la senyera, que com cada any serà lliu-
rada a les autoritats per una entitat local. 
Després, a l’interior de l’edifici religiós es 
dipositaran els rams de flors a la sepultura 
de Rafael Casanova. Com és sabut, el conse-
ller en cap de Barcelona durant el setge de 
les tropes borbòniques de 1714 va viure els 
darrers anys de la seva vida a Sant Boi, d’on 
era la família de la seva dona, Maria Bosch. 

L’Ajuntament invita cada any a aquest acte 
commemoratiu les principals institucions del 
país (Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i Dele-
gació del Govern a Catalunya, entre altres). 
També s’hi convida els alcaldes i les alcal-
desses dels 30 municipis del Baix Llobregat 
i representants dels grups parlamentaris ca-
talans, els partits polítics, els sindicats, les 
organitzacions empresarials i més d’un cen-
tenar d’entitats de Sant Boi i l’entorn. 

Després de l’ofrena floral, a partir de les 
11.30 hores, hi haurà la tradicional balla-
da de sardanes a la plaça de l’Ajuntament, 
amb música de la Cobla Sabadell.

Una vinculació històrica
Sant Boi és un dels punts de trobada habi-
tuals de l’Onze de Setembre a Catalunya, a 
causa de la vinculació amb la figura històri-
ca de Rafael Casanova i per haver estat es-
cenari de la multitudinària Diada de 1976. 
El 2016 es van complir 40 anys, per tant, 
d’aquella gran concentració popular en de-
fensa dels drets i les llibertats del país.

L’ofrena floral aplega cada any davant la tomba de Rafael Casanova les principals institucions, partits polítics, 
sindicats i entitats del país i de Sant Boi. Tots els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat hi són convidats

La diada posa Sant Boi en el centre 
de la vida institucional del país 

La bicicleta, 
protagonista de la 
Setmana Europea 
de la Mobilitat
Sant Boi vol incorporar la bicicleta 
a la seva vida quotidiana. El mes 
d’abril, l’Ajuntament  va presentar una 
estratègia de treball per aconseguir 
que el 5% dels desplaçaments dels 
santboians i les santboianes es facin en 
aquest mitjà de transport. 
Un progressiu canvi en els hàbits 
en la mobilitat ajudarà sens dubte a 
aconseguir-ho. I la pròxima celebració 
de la Setmana Europea de la Mobilitat 
serà sense 
dubte una gran 
oportunitat 
per recordar 
la necessitat 
d’apostar per 
fórmules de 
mobilitat més 
sostenibles i 
saludables.  
Per aquest 
motiu, la 
bicicleta serà 
la protagonista de les activitats que es 
faran enguany a la ciutat.  
El 25 de setembre, un passeig per la 
zona agrícola fins a arribar a la platja 
de Viladecans, i el 30 de setembre, 
una nova edició de la ja clàssica 
passejada comarcal coneguda com la 
Baixcicletada. Durant aquella mateixa 
setmana s’instal·larà al carrer de Josep 
Torras i Bages un mòdul de reparació de 
bicicletes (bike tool).
La Setmana Europea de la Mobilitat 
se celebra cada any durant el mes de 
setembre. El lema general de l’edició  
d’enguany a Catalunya és ‘Combina i 
mou-te!’ i té com a objectiu promoure 
la utilització de diferents modes 
de transport segons el tipus de 
desplaçament que es realitza.

Més informació: pg. 23, agendasb.info i
mobilitatsantboi.wordpress.com

L’11 de 
setembre
està vinculat 
amb la història 
de Sant Boi per 
la presència de la 
tomba de Rafael 
Casanova i per 
la multitudinària 
manifestació que 
la ciutat va acollir 
l’any 1976.
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En julio y agosto 
se han continuado 
realizando obras 
para mejorar el 
aspecto, el estado 
de conservación 
y limpieza, la 
accesibilidad y 
seguridad del 
espacio público, 
entre otros factores

El Ayuntamiento ha aprovechado un año más la época veraniega para ejecutar obras de mejora del espacio público con las mínimas 
molestias para la ciudadanía. En estos meses ha avanzado la ejecución de proyectos como el nuevo acceso peatonal al barrio de 
Ciutat Cooperativa, la reurbanización de un nuevo tramo de la calle Francesc Macià o la rotonda de la calle Salvador Seguí. Se ha 
invertido en las escuelas para dejarlas a punto de cara al nuevo curso. Y durante el período vacacional se han abierto al público dos 
espacios de ocio muy esperados: el nuevo ‘skatepark’ de la calle Josep Torras y Bages y las zonas de ejercicio físico al aire libre de la 
parte alta del parc de la Muntanyeta (ver página 13). 

En verano, Sant Boi se pone al día

Nuevo acceso peatonal a Ciutat Cooperativa
Una de las principales obras en curso en la ciudad afronta ya su rec-
ta final. En verano, los trabajos han avanzado a buen ritmo y pronto 
este acceso peatonal podrá lucir un nuevo ajardinamiento y será 
mucho más accesible, gracias a la construcción de nuevas escaleras, 
rampas y un ascensor en una zona de gran desnivel. El ascensor co-
nectará  el barrio con el paso elevado de la estación de FGC. (foto 1)

Reurbanización de la calle Francesc Macià
A principios de julio comenzó la reurbanización de la calle Francesc 
Macià (tramo Mn. Antoni Solanas-Cristòfor Colom). Los trabajos 
consisten en ampliar la anchura de las aceras y renovar el pavi-
mento y dan continuidad a la mejora realizada en esta importante 
arteria viaria. Las obras se reiniciaron a finales de agosto tras un 
paréntesis de tres semanas y finalizarán este mismo mes. (foto 2)

Rotonda Salvador Seguí-av. Aragó
A mediados de julio, el AMB inició en Camps Blancs la urbanización 
de esta rotonda, que mejorará notablemente su aspecto, la accesi-
bilidad, la movilidad y la seguridad. Las obras, que se prolongarán 
durante este año, incluyen pavimentación, nueva señalización via-
ria y elementos de jardinería, iluminación y alcantarillado. (foto 3)

Mantenimiento de los barrios de montaña
En agosto se han hecho trabajos de desbroce y mantenimiento en 
los huecos de los árboles (alcorques) de los barrios de montaña. 
También se han eliminado hierbas de las aceras. En septiembre se 
realizarán trabajos similares en el resto del municipio. Antes de fin 
de año se realizará una nueva actuación de este tipo. 

1. Nuevo acceso a Ciutat Cooperativa

Mejoras en los accesos a Sant Ramon
Los accesos a la montaña desde Can Paulet y Canons se han acon-
dicionado mediante la construcción de pequeños muros de piedra 
seca (en cuyo interior se plantarán árboles frutales) y elementos de 
señalización. El objetivo de las obras ha sido mejorar la transición 
hacia el área forestal y evitar el vertido de restos vegetales. (foto 4)

Otras actuaciones en el espacio público
A finales de agosto comenzaron obras de pavimentación en varias 
calles del núcleo histórico. También se hacen trabajos de manteni-
miento del sauló en Camps Blancs y Casablanca y de las aceras en el 
Parc de Marianao. Otras actuciones realizadas en varias calles de la 
población han sido: reparación de tapas de alcantarillado, manteni-
miento de señalizaciones horizontales para el tráfico, reparación de 
pavimentos y aplicación de tratamientos antideslizantes. 

Reformas en equipamientos escolares
En vacaciones se han hecho obras de mejora con un coste global de 
115.000 €. La fachada de la escuela Massallera (foto 5) se ha rehabilita-
do para reparar grietas y evitar desprendimientos. En la escuela Rafael 
Casanova se ha instalado una caldera más eficiente. En la escuela Ciutat 
Cooperativa, la calefacción funciona ahora de forma sectorializada. 

Ampliación del Centre Comercial Sant Boi
No son obras municipales, pero sí una actuación largamente esperada. 
La empresa Ceetrus España está ampliando el Centre Comercial Sant 
Boi, poniendo fin a las obras del edificio que en su día había quedado 
inacabado. A partir de noviembre habrá comercios, un espacio abierto 
de restauración ( food court), zonas de ocio virtual y un gimnasio. (foto 6)

3. Rotonda Salvador Seguí-Aragó

5. Fachada de la escuela Massallera 6. Ampliación del Centre Comercial Sant Boi6. Ampliación del Centre Comercial4. Entrada a la zona forestal

2. Obras en la calle Francesc Macià
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Sant Boi, anfitriona de la principal red 
española de ciudades innovadoras
El Ayuntamiento continúa trabajando para 
impulsar políticas innovadoras en Sant Boi. 
En el mes de julio, la ciudad acogió en el 
Palau de Marianao la reunión del Consejo 
Rector de la Red Innpulso de Ciudades de 
la Ciencia y la Innovación (en la fotografía). 
Esta red es una plataforma estratégica que 
permite a las ciudades que forman parte de 
ella intercambiar conocimientos y estable-
cer alianzas para impulsar políticas nove-
dosas en diferentes ámbitos. 

Sant Boi destaca, por ejemplo, por las ac-
tuaciones que ha desarrollado en materia 
de eficiencia energética, emprendimiento 
social, gestión ‘inteligente’ de la recogida 
de residuos o promoción de la igualdad de 
derechos para las personas LGTBI.

Premio Novagob 2018
También las políticas de participación ciuda-
dana de Sant Boi son un referente. La ciu-
dad forma parte hace años de Kaleidos, una 
red de municipios punteros en este ámbito. 
La comunidad para la innovación Novagob 
ha concedido recientemente a Kaleidos el 
Premio Novagob a la Excelencia 2018 por 
un proyecto conjunto destinado al rediseño 
permanente de los modelos de participación.

Para reforzar la apuesta por la innovación, 
el Pleno municipal ha aprobado la adhesión 
de Sant Boi a la Red Española de Ciudades In-
teligentes (RECI), de la cual forman parte 65 
localidades. Todas ellas se han comprometido 
a seguir trabajando para poner la innovación 
y la tecnología al servicio de las personas.. 

Fase de votación para escoger los proyectos que 
se financiarán con el Presupuesto Participativo 

Del 24 de septiembre al 21 de octubre los 
ciudadanos y las ciudadanas de Sant Boi 
podrán votar para escoger qué proyectos se 
financiarán el año que viene con fondos del 
Presupuesto Participativo. El medio ofre-
cido para las votaciones es la página web 
participa.santboi.cat, la plataforma digital 
de participación ciudadana en Sant Boi. En 
los equipamientos municipales y en otros 
puntos de la ciudad se facilitarán ordena-
dores y tabletas para poder realizar tam-
bién las votaciones.

En el mes de junio, durante la fase de 
presentación de propuestas, 485 personas 
se registraron en la plataforma digital del 
Presupuesto Participativo. En total se reco-
gieron 216 propuestas de mejora.

Todas las que cumplan los requisitos téc-
nicos preestablecidos pasarán a la fase de 
votación y, por tanto, podrán ser votadas y 
escogidas. El Ayuntamiento destinará a los 
proyectos seleccionados por la ciudadanía 
un presupuesto global de 550.000€. 

Las personas que decidan votar podrán 
mostrar su preferencia por tres proyectos 
de inversión en el espacio público y equipa-

mientos y tres proyectos de carácter social, 
es decir, proyectos enfocados a la mejora 
de la calidad de vida de colectivos específi-
cos o de la población en general.

En la votación podrán tomar parte las 
personas de la ciudad mayores de 14 años 
y también las entidades, las empresas y los 
comercios vinculados a Sant Boi.

Los proyectos que obtengan mayor pun-
tuación se irán seleccionando hasta que se 
agoten las partidas presupuestarias previs-
tas (como requisito, se habrán de ejecutar 
como mínimo dos proyectos en cada barrio 
de la ciudad).

Participassió
La iniciativa del Presupuesto Participati-
vo 2019 se enmarca en la estrategia ‘par-
ticiPASSIÓ’, que el Ayuntamiento puso en 
marcha en 2016 para definir e implantar un 
modelo de participación ciudadana abierto 
a todo el mundo, más sencillo, más útil y 
con mayor impacto e incidencia real en la 
vida de las personas.

participa.santboi.cat
tel. 93 635 12 47 

Sant Boi acogió en julio la reunión del Consejo Rector de la red Innpulso
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40 joves artistes d’Holanda, Anglaterra, 
Suècia i Sant Boi van pintar a principis de 
juliol una de les parets exteriors del Parc 
Sanitari Sant Joan de Déu. La intervenció ar-
tística va plasmar a l’espai públic de la ciu-
tat un missatge col·lectiu contra l’estigma 
i els estereotips que encara acompanyen 
la salut mental. Per això, el seu títol és, en 
anglès, “Taboos&Stereotypes”.

La presència d’aquest grup de joves artis-
tes a Sant Boi formava part de l’intercanvi 
cultural ArtTaboo, dintre del programa 

Erasmus+ de la Unió Europea. Hi participa-
ven joves integrants de les entitats st.YES 
(Holanda), Artmongers (Anglaterra) i Kugs-
backa SkateHall (Suècia). 

Durant una setmana, es van dedicar a 
pintar un mural, al carrer Benito Menni, 
juntament amb un grup d’artistes de Sant 
Boi. El procés d’elaboració es va poder se-
guir per Internet i a les xarxes socials. 

El grup de joves artistes també va pren-
dre part a la ciutat en diverses activitats i 
sessions pedagògiques i els seus integrants 

van poder conèixer veïns i veïnes de Sant 
Boi i persones usuàries del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu. 

L’art urbà, eina per a la inclusió
Amb aquest intercanvi ha tornat a que-
dar  demostrat que la creació artística pot 
ser una molt bona eina per a la inclusió i 
la participació social i per a la millora de 
l’espai públic. Alhora, el projecte també ha 
intentat contribuir a lluitar contra els preju-
dicis existents contra l’art urbà n

La iniciativa 
ArtTaboo formava 
part del programa 
d’intercanvi 
europeu Erasmus+

Noves intervencions de millora de l’espai 
públic al servei de la comunitat
NJoves artistes europeus van pintar a Sant Boi un mural contra l’estigma de la salut mental
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Espais urbans per a l’oci i l’esport

Una nova àrea per a l’exercici físic es pot fer servir des del juliol al parc de la Muntanyeta. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha condicionat un ‘street workout’ a petició de l’Ajuntament 
per donar resposta a una creixent demanda ciutadana. L’àrea conté un element amb barres per fer 
exercicis de força (a la fotografia). Al costat d’aquesta instal·lació hi ha també una zona de ‘fitness’.

El nou skatepark de Sant Boi va obrir a l’agost. ‘El Puzle’ està al mateix lloc que l’anterior parc 
(al final del carrer de Torras i Bages, al costat de les vies del carrilet), però s’ha renovat per complet. 
L’element estrella és un ‘bowl’ o piscina de rampes. També hi ha una rampa recepció, una ‘quarter 
recepció’, hubbas, rails, una duna, un toblerone, una piràmide i una ‘quarter puzle’, que és la peça 
que dona nom a la instal·lació. El disseny s’ha acordat amb joves aficionats de la ciutat.
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Projecte de cooperació amb 
municipis del Marroc 
Sant Boi participa en un projecte 
de cooperació entre 9 ciutats 
catalanes i 5 municipis de la regió 
marroquina de Marràqueix-Safi. 
Una delegació de representants 
institucionals d’aquestes 
localitats va  visitar l’Ajuntament 
el dia 5 de juliol. El projecte 
compartit, impulsat per la 
Diputació de Barcelona, abordarà 
qüestions relacionades amb la 
participació ciutadana i la  
igualtat de gènere.

Activitats a l’estiu per 
millorar l’èxit educatiu
Una trentena de joves de la 
ciutat van participar, la primera 
quinzena de juliol, en activitats 
de millora de l’èxit educatiu 
organitzades per l’Ajuntament a 
L’Olivera. Les activitats formaven 
part del projecte Ilusiónate, 
finançat pel Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, que té com 
a objectiu reforçar el coneixement 
les matèries instrumentals d’una 
manera amena.

Animals de companyia
La campanya ‘Premi o multa. Tu 
tries!’, dedicada a promoure el 
comportament responsable en 
relació als animals de companyia, 
va lliurar de març a juny 457 
butlletes per premiar conductes 
responsables de la ciutadania. 
Les persones amb butlleta 
participaven després en un 
sorteig mensual de 30 premis per 
valor de 20 € en forma de vals de 
compra. La Policia Local va fer una 
campanya intensiva de vigilància 
per sancionar, per contra, les 
conductes inadequades.  

Sant Boi se sumará del 24 al 28 de 
septiembre a una nueva edición de la 
Setmana del Cor, cuyo lema en nues-
tra ciudad es “Per un cor feliç, Sant 
Boi cuida del teu cor”. El principal ob-
jetivo es recordar la importancia de 
prevenir y detectar precozmente las 
enfermedades cardiovasculares, prin-
cipal causa de muerte y discapacidad 
en el mundo. 

Con motivo de la celebración de la 
Setmana del Cor, las áreas básicas de 
salud de la ciudad organizan conjun-
tamente para el 28 de septiembre, 
como propuesta central, un acto pú-
blico en la plaza de l’Ajuntament. El 
programa de la actividad incluye jue-
gos infantiles, zumba, una showcoo-
king y talleres de cardioprotección. 

La Setmana del Cor es una de las 
acciones que el Ayuntamiento lleva a 
cabo para controlar los riesgos aso-
ciados a un órgano tan vital como el 
corazón. En julio se presentó públi-
camente el proyecto ‘Mercats cardio-
protegits’, gracias al cual Sant Boi ya  
cuenta con desfibriladores portátiles 
en los mercados municipales y en sus 
inmediaciones.

Sant Boi 
cuida tu 
corazón

Defender los derechos de las generaciones futuras
Sant Boi es desde julio el primer mu-
nicipio catalán que ha apoyado en su 
plenario la creación de la figura cono-
cida como ‘Defensor/a de las Genera-
ciones Futuras’. La Fundación Savia 
promueve la idea de que en diversos 
niveles de las administraciones públi-
cas se cree esta figura institucional, 
con el fin de garantizar a las próximas 
generaciones que heredarán un mun-
do justo y sostenible. Su labor habría 
de ayudar a luchar contra problemas 
sociales y medioambientales como la 
pobreza extrema, la discriminación, el 
cambio climático o la deforestación.

Consejos para un corazón más sano
-Tensión. Tomarse regularmente la tensión arterial
-Colesterol. Controlar el colesterol con un análisis de sangre
-Diabetes. Hacerse un análisis para saber si se padece esta enfermedad
-Dieta. Tomar alimentos saludables, evitando las grasas saturadas, los 
productos ricos en sodio y los azúcares agregados
-Andar. Caminar con paso firme al menos 30 minutos diarios
-Ejercicio. Realizar actividad física de forma regular y continuada
-Alcohol. Limitar el consumo de esta sustancia
-Tabaco. No fumar. Consultar la mejor forma para dejar de hacerlo

Més informació: santboi.cat/setmanadelcor
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Descubrimiento del 
investigador Rubén Corpas 
contra el Alzheimer
El investigador Rubén Corpas, del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
de Barcelona (IIBB) del CSIC, ha 
contribuido al descubrimiento de 
un nuevo mecanismo de protección 
contra la enfermedad de Alzheimer. El 
científico nacido en Sant Boi es el primer 
firmante de un artículo sobre este tema 
publicado por la revista Molecular 
Neurobiology. La sustancia testada en el 
estudio es el resveratrol, un compuesto 
presente de forma natural en frutas 
como la uva y en algunas plantas. Los 
resultados abren la puerta a considerar 
el resveratrol -o compuestos derivados 
de él- como una sustancia preventiva 
o ralentizadora del Alzheimer, 
aunque queda un largo camino para 
encontrar un fármaco eficaz contra esta 
enfermedad en seres humanos.

Hallazgo de Manel Esteller 
contra el cáncer de pulmón
El médico e investigador Manel Esteller 
ha realizado un nuevo descubrimiento 
para el tratamiento del cáncer 
pulmonar. La prestigiosa revista The 
Lancet Respiratory Medicine publica un 
artículo que da cuenta del hallazgo. Se 
trata de una señal que permite prever la 
respuesta de los tumores pulmonares 
a la inmunoterapia con el anticuerpo 
anti-PD-1, que es el tratamiento más 
comúnmente utilizado. Los tumores que 
presentan esta señal responden mejor  
a la quimioterapia.

Reconocimiento a los méritos deportivos. El día 4 de julio, más de 700 deportistas de la ciudad 
vieron reconocidos sus méritos de la temporada en la recepción anual que organiza el Ayuntamiento. 
Los jardines de Can Castells acogieron el acto. A 110 deportistas individuales y a 594 integrantes de sus 
respectivos equipos se les hizo entrega un obsequio conmemorativo. Los éxitos del deporte femenino 
han sido especialmente relevantes en la presente temporada, con brillantes actuaciones colectivas y 
personales (en la fotografía, la triatleta Judith Corachán junto a la alcaldesa, Lluïsa Moret, y la regidora 
d’Esports, María Antonia Barragán).

Suma y sigue. El deporte de Sant Boi conti-
núa consiguiendo éxitos de prestigio. El ve-
rano, época de plena competición en algunas 
modalidades, ha proporcionado nuevamente 
una meritoria cosecha de resultados.
Pentatlón moderno. Laura Heredia, de la 
EE Llor, se ha proclamado subcampeona 
del mundo júnior en Kladno (República 
Checa). Eric y Enya Lechuga, Lucía y Sofía 
Muñoz participaron con éxito, en Alemania, 
en los Europeos de biatlón y triatlón.
Atletismo. La velocista Cristina Lara parti-
cipó en el Campeonato de Europa al aire 
libre de Berlín, en los 200 m, tras conse-
guir la mínima en el Campeonato de Espa-
ña, donde fue plata. También fue finalista, 
como integrante de la selección española, 
del relevo 4x100 en el Europeo.
Gimnasia artística. El deportista del Club 
Gimnàstic Sant Boi Franco Sánchez partici-

pó en el Campeonato de Europa, celebrado 
en este caso en Glasgow, formando parte 
de la selección española júnior. En la com-
petición individual fue 17º.
Ciclismo adaptado. Sergio Garrote, handbiker 
del Club Ciclista Sant Boi, ganó la medalla 
de oro en la prueba en línea de bicicleta de 
mano (categoría H2) de la Copa del Mundo 
de Ciclismo Adaptado de Carretera de Ca-
nadá, donde además consiguió medallas de 
plata en Contrarreloj y Relevos. También ob-
tuvo tres bronces en la anterior prueba de la 
Copa del Mundo, en Italia.
Larga distancia. Pau Capell ganó en los 
Alpes la Eiger Ultra Trail y confirmó así el 
liderato provisional del circuito mundial de 
carreras de más de 100 km. También en los 
Alpes, Judith Corachán fue tercera en la En-
brunman 2018, mítica prueba internacional 
de triatlón de larga distancia.

El verano trae una nueva cosecha 
de éxitos deportivos a Sant Boi

Pau Capell, 
Laura 
Heredia, 
Cristina 
Lara, Sergio 
Garrote 
y Judit 
Corachán 
han obtenido 
este verano 
éxitos deportivos 
relevantes en 
competiciones 
internacionales.
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El Festival Altaveu (dies 7, 8 i 9 de setem-
bre) prepara una 30a edició centrada en un 
homenatge a la veu com a expressió artísti-
ca i element fonamental per a les relacions 
humanes, ja que al llarg de la història del 
certamen ella ha estat la protagonista. El 
programa recull com a un dels punts cen-
trals de l’homenatge la producció pròpia 
Alça la veu, amb la cantant santboiana Dolo 
Beltrán com a conductora i mestra de ce-
rimònies, que ha estat concebuda com un 
espectacle que vol donar protagonisme a la 
veu de creadors locals i de fora.

Qualitat i actualitat
El Festival segueix apostant pel més des-
tacat i nou del panorama musical. Actuaran 
artistes internacionals: l’africà Vieux Farka 
Touré (reggae, rock o blues), la francesa 
Morgane Ji (textures sensuals i salvatges) i 
els nord americans BoyToy (groves dels 60 
amb guitarres setenteres). Propostes més 
properes presentaran els seus darrers tre-
balls: El Petit de Cal Eril (Triangular), Ferran 
Palau (Blanc), Anna Ferrer (Tel·lúria), el grup 

santboià Trau (Dones i homes del cap dret) i 
Brighton 64, retorn de la mítica banda 80.

Un gran espectacle: Alça la veu
Aquesta producció, realitzada especialment 
per al festival, comptarà amb músics i crea-
dors locals i la col·laboració d’artistes de la 
talla de Maria Arnal i Marcel Bagés, Quimi 
Portet, Rupert Ordorika, Enric Montefusco, 
Núria Graham, Roger Mas i Paula Valls. Així 
mateix, tornarà a l’escenari el projecte Sant 
Boi Urban Dance, una creació comunitària 
amb les escoles de dansa de la ciutat.

Molt més que música
Les activitats paral·leles d’enguany in-
clouen un cicle de converses sobre el fet 
musical (Els festivals públics, una reivinda-
ció i Divas, reveldes y transgresoras), una 
exposició dels cartells de les 30 edicions, 
projecció de documentals en col·laboració 
amb el festival In-Edit (Callas i Rumba 3-De 
ida y vuelta) i la 2a Fira del Col·leccionista. 
Pel que fa a l’apartat Altaveu en família, po-
drem veure, entre altres propostes, la pro-

L’Altaveu aposta per la producció local    
FOTOS

1 
MORGANE JI

2 
VIEUX FARKA 
TOURÉ

3 
EL PETIT DE 
CAL ERIL

4 
DOLO 

Entrades: 
ticketea.com

Més info: 
festivalaltaveu.cat
#AlçalaVeu
#Altaveu18

1

3

2

4

ducció local De Vilaboi a Federico, basada 
en textos de García Lorca, coordinada pel 
santboià Ángel Dorao amb la participació 
d’alumnes d’escoles de música. El concert 
serà el contingut d’un disc que comptarà 
amb el taller d’escriptura de gent gran 
Veus i poetes i el taller municipal d’arts 
plàstiques.

Premis Altaveu
El dia 6 de setembre es lliuraran els premis 
Altaveu 2018 de reconeixement als artis-
tes i entitats que han enriquit la música 
catalana durant el darrer any. Enguany 
s’incorpora a la llista de guardons el pre-
mi Alça la Veu, per reivindicar la lluita per 
la llibertat d’expressió en el món cultural. 
Els premis d’aquesta edició són per a: Pau 
Riba, Núria Graham, Bad Gyal, Ferran Pa-
lau, Plataforma No Callarem, Sala Apolo i 
Love of Lesbian. 

El jurat dels premis està compost pels 
periodistes especialitzats Jordi Bianciotto, 
Consol Sáez, Jordi Beltran, Marta Salicrú i 
Helena M. Alegret.
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Marianao Té Cor, un projecte 
per millorar la convivència
El darrer any més de 1.500 persones 
han participat en una quinzena de 
treballs d’intervenció comunitària en 
el marc del projecte Marianao Té Cor. 
Es tracta d’una iniciativa on institu-
cions i entitats treballen conjunta-
ment per millorar la convivència des 
de diversos àmbits. Aquest projecte 
va néixer per millorar les condicions 
familiars, educatives i socials del ba-
rri de Marianao amb la finalitat de 
formar una comunitat cohesionada i 
participativa. Fins ara, 49 recursos del 
territori han col·laborat en aquest ob-
jectiu. Marianao Té Cor compta amb 
el suport de l’Obra Social “la Caixa”, 
l’Ajuntament, el Consell Comarcal, 

la Diputació i la Generalitat. Durant 
l’Espai de Relació Institucional del 
projecte, que va tenir lloc el 17 de 
juliol, l’alcaldessa, Lluïsa Moret, va 
destacar “la suma dels esforços que 
representa aquest model comunitari 
i el fet que la col·laboració entre els 
sectors públic i privat no només és 
possible sinó necessària per millorar 
la vida en els nostres barris”.

Maranao Té Cor ha permès conso-
lidar el treball de dos projectes an-
teriors relacionats amb l’educació, la 
convivència i la salut. El futur passa 
per incorporar els sectors empresa-
rial i comercial al projecte i implicar 
més ciutadans i ciutadanes.

Reflexió, comèdia i teatre familiar a 
la nova Temporada de Tardor
La nova Temporada d’Arts Escèniques 
arranca aquest setembre amb propos-
tes de qualitat. En aquesta ocasió,  el 
programa inclou obres que conviden 
a reflexionar sobre la societat que vi-
vim, espectacles musicals i d’humor i 
peces adreçades a tota la família.
 
Temes socials 
La temporada comença amb Maleïdes 
guerres (i aquell que les va fer!) (dg. 
23 set., Can Massallera), un especta-
cle sobre la barbàrie i la degradació 
dels conflictes armats en el marc del 
Dia Internacional de la Pau. No serà 
l’única peça que convida a la reflexió. 
La comèdia Fairflay (dg. 28 d’octubre) 
-a la foto-, guardonada amb dos pre-
mis Max, una crítica a la crisi i al món 
laboral cada vegada més complicat.
 
Humor, teatre familiar i música  
L’espectacle de comèdia d’humor es-
tarà servit per la gran show-woman 
Lloll Beltran (El secret de la LLoll. Dg. 

30 set., Can Massallera). Un espec-
tacle de carrer (Dg. 30 de set., pl. 
Generalitat) encapçala un programa 
familiar variat del qual destaquen el 
musical Aladdin #the PopMusical (dg. 
21 oct., Can Massallera), la readapta-
ció d’El petit Dalí i el camí cap als som-
nis (dg. 16 des., Can Massallera), que 
ja ens va visitar l’any 2013, l’actuació 

de The Dumpy Lobsters (dg. 18 nov., 
Casal de Casablanca), emmarcat a la 
XVII Mostra de Jazz, i L’artesà de Pla-
netes (Dj. 22 nov., Escola de Música 
Blai Net). 

La Temporada acabarà al voltant de 
Nadal, amb el tradicional Festival de 
Valsos (dg. 23 des., Can Massallera) 
de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

El joc i la cohesió del territori
Des del dia 14 Can Castells Centre 
d’Art acull l’exposició Jocs i llocs 
amb les darreres propostes fetes 
al Laboratori d’Art Comunitari 
(LAC). Els col·lectius participants, 
amb el santboià Eduardo Ruíz 
com a comissari de la mostra, 
han treballat l’espai públic i les 
relacions que s’hi generen a través 
dels jocs. Les propostes creatives 
són Si no fos humà desitjaria ser 
(un viatje a la nostra identitat), Joc 
Net (el joc al llarg de la vida), Llocs 
i paraules (poemes pintats als 
carrers), Una nova regla del joc (les 
normes), Hotel d’insectes (el paper 
de la biodiversitat de Sant Boi), 
Pasando testigo (coses que no hem 
pogut fer) i Ourselves (les xarxes 
socials i l’escolta comú). 
Més info: cccasantboi.cat

Carme Sansa canta Capmany
En el marc del centenari del 
naixement de l’escriptora, 
el dia 21, a la Biblioteca M. 
Aurèlia Campany, l’actriu 
Carme Sansa oferirà un 
espectacle amb cançons i 
narracions de l’autora. A 
més, amb motiu del 25è 
aniversari de la biblioteca el dia 
14 s’ha programat un espectacle 
teatral i, fins a final de mes, s’hi 
poden visitar dues exposicions. 

30 anys de l’escola Baobabs
L’1 de juliol l’escola de dansa 
Baobabs va celebrar el 30è 
aniversari. L’acte, a Can 
Massallera, va comptar amb 
l’alcaldessa, Lluïsa Moret.  

4

El Palau de 
Marianao va  reunir 
les institucions i les 
entitats implicades 

per fer balanç del 
projecte 
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Fa poc temps llegia una frase del 
periodista Mikel Ayestaran que deia 
“l’educació és una arma de construc-
ció massiva davant un món cada cop 
més radicalitzat”. Jo afegiria que 
l’educació, juntament amb la cultura, 
és element principal per garantir la 
igualtat d’oportunitats. 

Pocs dies abans de començar un 
nou curs escolar i de desitjar a tota la 
comunitat educativa una bona torna-
da a les aules, sento que els centres 
educatius de Sant Boi i tots els agents 
que els envolten estan treballant per 
fer de l’educació l’única arma possi-
ble, i els valors, el gran motor que ha 
de moure aquest món.

De ben segur que haurem de seguir 
plantant cara als reptes de present i 
futur que ja ens van acompanyar el 
curs passat: defensarem les vega-
des que calgui la tasca dels equips 
docents per fomentar la creativitat 
i l’esperit crític de les ciutadanes i 
ciutadans del futur, reivindicarem el 
model d’escola catalana com a ga-
rantia de cohesió i convivència; con-
tinuarem cercant noves maneres de 
fer més significatiu i personalitzat 
l’aprenentatge d’infants i joves i fo-
mentant la participació de les famí-
lies com a garantia d’èxit. 

I tot això ho farem amb la segure-
tat que dóna el fet de sentir-se part 
d’una xarxa que creix i que enforteix 
els seus lligams, d’una gran comuni-
tat activa i il·lusionant que està im-
pregnant cada racó d’aquesta ciutat 
educadora. 

Alba Martínez, 
regidora

N L’educació,  
motor de canvi

S oy lectora de National Geographic 
y apoyo su campaña contra estos 5 
billones de trozos de plástico que flo-
tan en nuestros mares amenazando 
el planeta; se producen limpiezas de 
voluntarios de playas, lagos y ríos del 
dichoso plástico. Un paso adelante: la 
supresión de las bolsas  de polietileno. 

Sin embargo en esta tendencia críti-
ca se ha producido una excepción han 
proliferado los lazos de resina plástica 
y variantes en todo el paisaje urbano 
y hasta a veces rural de nuestra geo-
grafía. Sin evaluar por ello las conse-
cuencias ecológicas y ambientales de 
tal despliegue. Muchos ecologistas de 
S.Boi no han olvidado el solemne pac-
to con las generaciones futuras que 
hicimos en un pleno. 

Sobra plástico y debemos aceptarlo 
aunque sea de color amarillo.

Hay tiros y muertos en Nicaragua, 
un tirano tiene apoyo en San Migue-
lito, con su alcaldesa en fraude elec-
toral, ¿Debemos apoyarla desde Sant 
Boi? Holanda, Luxemburgo, Japón y 
otros suspenden su ayuda por falta de 
condiciones, ¿qué ocurre con nuestra 
ayuda tras 20 años? Allá quieren ani-
quilar 15 mil Ha de humedales para ha-
cer un canal para los chinos, por qué 
callarse el ecocidio de San Miguelito.

AGBAR ha donado 33 mil euros para 
refugiados, su concesión caduca, ¿es 
prudente aceptarlos en esta vigilia?.

Manteros, juicios, taxis, huelgas, y 
desde el 17- Agosto debemos todos 
rebajar la temperatura política de se-
tiembre, que para eso nos pagan.

Olga A. Puertas, 
regidora

N Calma galbana

Després de l’estiu, encetem el nou
curs polític. Un curs que en condici-
ons normals vindria marcat pel final 
de legislatura i les eleccions munici-
pals que tindran lloc el 26 de maig. 
En aquest País, però, fa massa temps 
que no vivim una situació de normali-
tat, amb persones a la presó, exiliades 
i encausades per haver obeït un man-
dat democràtic. Persones que l’estat 
espanyol asseurà al banc dels acusats 
per haver donat a la ciutadania l’opor-
tunitat de pronunciar-se sobre el fu-
tur polític col·lectiu de Catalunya.

Comença un curs, doncs, on ens 
trobarem davant d’un judici a la de-
mocràcia. Un judici que no és només 
contra un govern legítimament esco-
llit, sinó que també és contra repre-
sentants d’entitats socials: un cas 
únic de repressió ideològica i cultural 
dins la Unió Europea. Un judici que 
cap altre país de la UE estaria cele-
brant, com s’ha anat veient amb els 
revessos que ha anat rebent el jutge 
del Suprem davant les seves petici-
ons d’extradició a diferents països. 

Un judici que pretén condemnar a 
demòcrates catalans, però que s’ha 
de convertir (i es convertirà) en un 
judici internacional a la democràcia 
espanyola, al seu sistema judicial, a la 
separació de poders inexistent. Com 
escrivia Jordi Cuixart el dia 300 del 
seu empresonament preventiu, citant 
K. Liebknecht, “sóc aquí per acusar, 
no per defensar-me”. Doncs això. 

#LlibertatPresosPolítics 
#LlibertatPresesPolítiques

Miquel Salip, 
regidor

N Arrenca el curs del 
judici a la democràcia

ant Boi se está reinventando y, so-
bre todo, reivindicándose como una 
ciudad viva. Una ciudad que no se con-
forma con lo que ya ha alcanzado y que 
aspira a más. Y una ciudad donde, más 
allá del esfuerzo de la Administración, 
es la propia gente la que cree en el lu-
gar donde vive y contribuye a impulsar-
lo con su talento. 

Tenemos múltiples ejemplos de per-
sonas y colectivos que, gracias a su es-
fuerzo diario -a menudo, poco visible-, 
consiguen éxitos y llevan a todas partes 
con orgullo el nombre de Sant Boi.

Es importante reconocer todo este 
esfuerzo con la dignidad que merece. 
Para ello nacieron los Premios Ciutat 
de Sant Boi. Para hacer visibles los es-
fuerzos individuales y colectivos que 
hacen de nuestra ciudad un lugar me-
jor; para compartir los éxitos, valorar-
los y que sirvan de ejemplo. 

Este año, además, hemos incorpo-
rado importantes novedades. Por un 
lado, la ciudadanía ha podido votar por 
primera vez a las diferentes candidatu-
ras. Por otro lado, hemos añadido nue-
vas categorías, referidas a ámbitos que 
han adquirido relevancia y que como 
ciudad queremos impulsar: la igualdad 
de género como reto sustancial de 
nuestra sociedad y la salud, la sosteni-
bilidad y la innovación como ejes estra-
tégicos de ciudad.

Los Premios Ciutat de Sant Boi 2018 
se entregarán el próximo 21 de septiem-
bre. Serán sin duda un importante gesto 
colectivo de reconocimiento, de los que 
nos ayudan a mejorar como comunidad.

S

Juan A. Tamayo, 
tinent d’alcaldia

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 Sant Boi reconoce 
a su gente
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S ant Boi ha de frenar el consum de 
sòl públic per la construcció d’habi-
tatges. Per això defensem prioritzar 
les obres de rehabilitació i la utilitza-
ció de solars sense edificar dins la ciu-
tat i una moratòria en relació a am-
pliar el sòl urbà més enllà de l’actual.

El municipi encara posseeix un 
extens territori natural que volem 
protegir i conservar per les gene-
racions futures. S’ha de tenir molta 
cura amb el creixement demogràfic, 
l’Ajuntament no pot actuar com un 
agent immobiliari i ha de preservar el 
patrimoni natural existent i per això 
ha d’haver-hi un Pla d’Ordenació dels 
Recursos Naturals, uns recursos na-
turals amenaçats per infraestructu-
res i construccions diverses.

Amb aquestes premisses prèvies, 
voldríem cridar l’atenció a la intenció 
d’edificar en la zona de Can Gavar-
rot, que efectivament és una zona 
bastant degradada, sobresortint en 
aquest aspecte les instal·lacions de 
Panasfalto. Amb el bonic embolcall 
de zones verdes, habitatge social, 
habitatge assequible?, cosir territori, 
etc. Esperem que no ens fiquem un 
gol en pròpia porta.

Per tal d’evitar-ho pensem que 
hem de tenir clares les prioritats de 
la ciutat però, sobretot, s’ha de tenir 
clar el model de ciutat que es vol, si 
una ciutat abocada a l’especulació 
de tot tipus -incloent la de les “avan-
tatges” de tenir 100.000 habitants o 
més- o una ciutat sostenible i pensa-
da pels seus veïns i veïnes.

Andrés Castro, 
regidor

N Stop

La sociedad catalana de los lazos
amarillos es una sociedad fanatizada 
que respalda a unos políticos golpis-
tas, delincuentes y que es llamada a 
la movilización, como el muecín lo 
hace desde el minarete de la mez-
quita, pero aquí desde las iglesias, 
desde todas las entidades creadas ad 
hoc (eso que llaman societat civil ca-
talana), desde los medios públicos y 
privados subvencionados con dinero 
público, desde el fútbol… 

El poder político lo ha politizado 
todo, ha tergiversado la historia, 
compra voluntades y miente desde 
hace décadas preparando y menta-
lizando a la parroquia a base de ra-
ciones de victimismo. El proceso de 
lavado de cerebro es tremendo. 

CDR’s, xenofobia en las aulas, pro-
fesores del odio, Mossos actuando 
como policía política, acoso y perse-
cución a jueces, fiscales, periodistas 
y políticos. En los últimos tiempos, 
violencia y agresiones a ciudadanos. 

Un Torra que es un verdadero pro-
vocador, supremacista, racista, xe-
nófobo, totalitario e intolerante. 

Una Cataluña que lidera el ranking 
de casos de corrupción por Comuni-
dades, duplicando a Andalucía y Ma-
drid y que quintuplica a Valencia, que 
ya es decir. 

Pero eso sí, se presentan como ciu-
dadanos modélicos y ejemplares por la 
defensa de la democracia, la libertad y 
los derechos fundamentales cuando 
actúan como verdugos. Menudos fun-
damentalistas están hechos. 

Marina Lozano, 
regidora

N El fanatismo 
en Catalunya

Jordi Garcia, 
regidor

N Trobeu segurs els 
parcs infantils  
de Sant Boi?

partitdemocrata.cat      
twitter: @pdecatsantboi  |  @jordistboi

facebook.com/pdecatsantboi

ppsantboi.com

Els responsables de dissenyar un
parc infantil a Sant Boi són cada ve-
gada més sensibles amb una nor-
mativa que, per sort, permet reduir 
substancialment el risc d’accidents 
en aquestes instal·lacions. No obs-
tant això, i malgrat aquesta consci-
enciació positiva, per a nosaltres no 
arriba a ser suficient!

He escoltat centenars de santbo-
ians i santboianes a peu de les escoles 
i els parcs de Sant Boi. Tots coincidim 
en la necessitat urgent d’incremen-
tar els espais de joc i que siguin més 
segurs i accessibles. Per tant, dema-
nem que l’Ajuntament inverteixi més 
diners en el manteniment i millora 
dels parcs actuals i que n’incrementi 
el número arreu de Sant Boi. 

La majoria de parcs tenen mancan-
ces de seguretat. Un dels exemples 
més clar és el parc del Mercat Vell, on 
diferents elements de fusta (escales, 
drac) tenen la superfície totalment 
irregular.  Les estelles són un perill 
greu per als infants que hi juguen.  

S’ha de garantir un espai de joc lliure 
però segur, on es treballi la psicomo-
tricitat, el respecte envers l’altre i l’en-
torn i el joc tradicional. S’ha d’apostar 
per integrar aquests espais al barri. Ca-
len nous elements de joc, com tenen 
els parcs infantils de Cornellà, Castell-
defels... I sobretot, que siguin inclusius 
i accessibles per a tothom amb facilitat 
i comoditat. Si els parcs no estan pro-
tegits amb tanques, els responsables 
dels infants temen un accident.

Invertim en seguretat i prevenció!

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 6351246).

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

Animals de companyia 
L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya 
per promoure l’adopció de gossos i gats del 
Refugi Municipal d’Animals de Companyia. Els 
animals es lliuren identificats amb microxip, 
desparasitats, vacunats i esterilitzats, després 
d’haver passat una revisió veterinària. 
Més informació: santboi.cat/adoptam i al 
telèfon 93 6612882.

 
Universitat 
El termini de 
matriculació al curs 
acadèmic 2018-2019 de 
la UNED a L’Olivera per 
a graus i accés directe 
a la universitat (majors 
de 25 i 45 anys finalitza 
el 23 d’octubre de 2018. El termini per a la 
matrícula al curs d’idiomes a distància és entre 
el 3 de setembre i el 8 de novembre. Pel que 
fa a la Uned Sènior, la matrícula estarà oberta 
fins a cobrir les places disponibles. 
Més informació: santboi.cat/unedsantboi.
 

Tauler Setembre’18

Matrícula gratis als poliesportius 
Les persones 
interessades a 
matricular-se 
als poliesportius 
municipals tenen la 
matrícula gratuïta 
entre el 3 i el 30 de 
setembre.  
Inscripcions: L’Olivera 
(c/A. Machado, 1-3, 
tel. 93 6545000), 
Can Massallera (c/
Mallorca, 30, tel. 93 
6617019) i La Parellada (c/Mn. P. Tarrés, 35, 
tel. 93 6541003).
 

Cursos de català 
La inscripció als cursos de llengua catalana 
del 1r trimestre del curs 2018-2019 del Servei 
Local de Català serà del 17 al 28 de setembre. 
Les persones interessades han de demanar 
cita prèvia, a partir del 3 de setembre per fer 
la inscripció. Hi ha oferta de cursos presencials 
i en línia per aprendre a parlar i per aprendre 
a escriure.  
Inscripcions: a partir del 3 de setembre (Servei 
Local de Català, tel. 93 6529585, i cpnl.cat/
xarxa/cpnleramprunya. Places limitades. 
Preus: variables, amb reduccions.
 

Programa Dones + 30 anys
L’Ajuntament 
ha posat en 
marxa el 
Dispositiu 
d’inserció 
laboral per 
a dones 
majors de 
30 anys amb 

dificultats d’inserció laboral, un nou 
projecte per ajudar dones que es 
troben en situació de risc d’exclusió 
social a accedir al món laboral. 
Amb aquest objectiu, fins al 31 de 
desembre, les dones que s’hi posin 
en contacte poden rebre orientació 
i assessorament individual  sobre 
ocupació i àmbits i borses de treball. 
També es realitzaran sessions  per a 
grups on es treballarà l’alfabetització 
digital, les competències 
professionals, les característiques 
dels perfils a les xarxes socials i com 
cal preparar un procés de selecció.
Informació i inscripció: de dilluns 
a divendres, de 9.30 a 13.30 h, a la 
Masia de Torre Figueres, i al telèfon 
93 6351246.

Programa Eskala per a joves
El programa municipal Eskala Sant 
Boi, adreçat a donar suport a la 
recerca de feina a joves de la ciutat, 
prepara dues sessions informatives 
per orientar les persones entre 18 i 
30 anys sobre quins són els passos 
que han de realitzar per accedir al 
món laboral. Les sessions tindran 
lloc el dijous 13 de setembre, a les 
12 hores, i el dilluns 17 de setembre, 
a les 18 hores, al SIJ El Punt de Can 
Massallera. 
Informació i inscripcions: SIJ El Punt 
(Can Massallera), eskalasantboi@
gmail.com i al telèfon 93 6529843. 

Nova convocatòria. Inscripcions: del 6 de setembre al 5 d’octubre. Es poden presentar sol·li-
cituds per a beques per a activitats formatives i/o compra de material didàctic, mobilitat a l’àmbit 
formatiu i laboral, conciliació de la vida familiar amb la laboral i/o formativa de mares joves i per a 
activitats per a persones joves amb diversitat funcional. Cal tenir entre 16 i 35 anys.  Més informació: 
SIJ El Punt, joventutsantboi.cat, facebook, twitter, tel. 93 6529843 i elpunt@santboi.cat.
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Concurs de cartells 
Del 3 al 28 de setembre és el termini per 
presentar els treballs d’aquelles persones 
que vulguin participar en el concurs que 
seleccionarà el cartell identificatiu del Mercat 
d’Art Jove 2018 de Sant Boi. Par participar-hi 
cal tenir entre 16 i 35 anys i ser resident a 
Catalunya, tot i que tindran prioritat els joves 
residents a Sant Boi.  
Sol·licituds: SIJ El Punt (de dl. a dv., de 
10 a 14 h, dimarts i dimecres, de 16 a 20 
h, i dijous, de 16 a 18 h. Tel. 93 6529843), 
OMAP o santboi.cat/tramits.
 

El Mercat Jove, a la Fira 
Durant els dies 6, 7 i 8 de desembre tindrà 
lloc el Mercat Jove en el marc de la Fira 
de la Puríssima. Es tracta d’un espai de 
venda i exposició per a joves artistes. Per 
participar-hi cal tenir entre 16 i 35 anys i 
adjuntar al full de sol·licitud el DNI o NIE, el 
curriculum vitae i una mostra de les creacions 
artístiques. Hi ha temps del 18 de setembre al 
31 d’octubre. 
Sol·licituds:  presencialment o través de 
correu postal (SIJ El Punt. La Factoria de Can 
Massallera. C/Mallorca,30-34, 08830 Sant Boi 
de Llobregat. De dl. a dv., de 10 a 14 h, dimarts 
i dimecres, de 16 a 20 h, i dijous, de 16 a 18 h), 
o a programadejoventut@santboi.cat.
 

Cor de la gent gran 
Encara hi ha places per formar part del cor de 
la gent gran Les Grans Veus que es posarà en 
marxa al mes d’octubre. Totes les persones 
interessades a formar-ne part es poden 
inscriure al llarg de la segona i la tercera 
setmana de setembre. Ho han de fer a l’Escola 
Municipal de Música.    
Més informació: presencialment, a l’Escola 
Municipal de Música Blai Net (c/Jaume I, 24. Telèfon:  
93 630 68 86).
 

L’Ajuntament en un clic 
Els espais d’autogestió permeten realitzar 
els tràmits amb l’Ajuntament de manera més 
ràpida i còmoda. Des d’aquests terminals 
situats a diversos equipaments municipals (Can 
Massallera, Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, 
Masia de Torre Figueres i Ajuntament) es 
poden tramitar volants d’empadronament, 
sol·licitar cita prèvia amb l’OMAP, tramitar 
queixes i suggeriments al servei T’escoltem, 
consultar l’oferta pública d’ocupació o el portal 
de transparència, a banda de realitzar moltes 
altres gestions.  
Més informació: santboi.cat/tramits.
 

Concurs Flor d’hivern 
Fins al 4 de novembre es pot participar 
en el 1r Concurs de Fotografia La Carxofa, 
Flor d’Hivern, organitzat per l’associació 
DphotoSB, grup fotogràfic santboià. Els premis 
del concurs, reconegut per les federacions 
catalana, espanyola i internacional de 
fotografia, es lliuraran en un acte que tindrà 
lloc el dia 6 de desembre a la Carpa Fresca de 
la Fira de la Puríssima.   
Informació i participació: www.dphotosb.com/
cif-lacarxofa-flordhivern/.
 
Feminisme 
A partir del dia 18 s’obren les inscripcions a 
Converses feministes, espai de reflexió sobre 
feminisme, igualtat, LGTBIQ i altres aspectes 
de la igualtat de gènere. Hi haurà tres sessions 
(18 d’oct., 15 de nov. i 13 de des., a Can 
Massallera). Inscripcions: CRDD (Can Jordana) i 
igualtatsantboi.cat. 

D’octubre a desembre. Inscripcions: del 12 de setembre al 4 d’oc-
tubre. Cursos: Programació i robòtica educativa, teòrica del carnet de con-
duir i japonès bàsic. Per facilitar l’accés al mercat laboral i la reincorporació 
al sistema educatiu. Cal tenir de 15 a 35 anys. Més informació:  SIJ El Punt, 
joventutsantboi.cat, tel. 93 6529843 i elpunt@santboi.cat.

Ajut al lloguer i 
la rehabilitació
A mitjan setembre s’obriran les noves 
convocatòries de subvencions al lloguer 
i a la rehabilitació d’habitatges. 
Pel que fa al lloguer, hi haurà dues línies 
d’ajuts: una, destinada a subvencionar 
les despeses de la fiança, gestoria 
i constitució d’avals i impost de 
transmissions patrimonials. Una altra es 
destinarà a ajudar a l’abonament de la 
renda de lloguer amb un màxim de 100 
euros al mes. La convocatòria s’adreça 
a persones que no hagin sol·licitat la 
subvenció que concedeix la Generalitat 
o que l’hagin demanat i els hagi estat 
denegada. Les subvencions seran per a 
la rehabilitació d’edificis (accessibilitat 
i conservació) i habitatges (millora 
de l’habitabilitat, adaptació per a les 
persones amb mobilitat reduïda, millora 
de l’eficiència energètica i l’arranjament 
d’habitatges desocupats per compartir).  
Més informació: santboi.cat/tramits 

Enquesta ciutadana per al 
Pla Local d’Habitatge
L’Ajuntament està iniciant el procés 
d’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge 
per dotar el municipi d’un instrument 
orientatiu sobre accions que han de 
continuar i altres que s’hagin de posar 
en marxa per millorar la tasca que 
es realitza en matèria d’habitatge. 
Amb aquesta finalitat durant el mes 
de setembre el consistori realitzarà 
una enquesta ciutadana per conèixer 
la situació actual de les demandes i 
necessitats sobre habitatge que té 
Sant Boi. El qüestionari, que es pot 
omplir en pocs minuts i és de caràcter 
anònim i confidencial, es pot contestar 
en paper (Oficina Municipal d’Atenció 
a les Persones i altres equipaments del 
municipi) o a través de l’enllaç 
bit.ly/plalocalhabitatge, via Internet.
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Del 14 de setembre al 22 de desembre
Art comunitari. LAC. Llocs i jocs és la proposta que ens fan 
enguany des del Laboratori d’Art Comunitari. El LAC 2018 vol 
seguir generant espais de debat i trencar prejudicis a través de 
l’art. Gratuït. Lloc: Can Castells Centre d’Art (CCCA)

Fins al 20 de setembre
Retrats. Superwomen, superinventores. La il·lustradora i escriptora Sandra Uve exposa 
25 retrats de dones que van aconseguir el seu somni: un invent amb una patent legal i 
en el fons la seva llibertat intel·lectual i física. L’exposició dona a conèixer la seva tasca i 
el canvi social que van suposar els invents. Gratuït. Lloc: Bibl. Jordi Rubió i Balaguer

Del 21 de setembre al 18 d’octubre
Art. Pintura i retrats de la música. Retrats de músics i actors que tothom coneix, de 
l’artista santboià Roger Bosch. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Fins al 30 de setembre
Patrimoni. Cadàvers exquisits. Col·leccions en moviment. Producció dels museus de 
l’Hospitalet i Sant Boi amb obres que habitualment no estan a l’abast del públic. Entrada 
general: 2 €. Lloc: Museu Can Barraquer. Org.: museus de l’Hospitalet i Sant Boi

Fins al 3 d’octubre
Retrospectiva: 25 anys amb tu. Per celebrar el 25è aniversari de l’equipament amb un 
repàs dels millors moments. Gratuïta. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany
 
Biografia. Maria Aurèlia Capmany. Dona, escriptora i ciutadana. De la Fundació M. 
Aurèlia Capmany, repassa la vida de l’autora. Gratuïta. Lloc: Bibl. M. Aurèlia Capmany

Exposicions

Dimecres 5 de setembre
18.30 h Tertúlia literària. 
Amb Rayuela, de Julio 
Cortázar. Lloc: Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer. 
Org.: biblioteques de  
Sant Boi

Diumenge 9 de setembre
De 9 a 11.30 h I Esport. Copa Catalunya Infantil de 
Ciclisme. 2n GP Pulperia Celta. Lloc: Sortida i arribada 
al carrer de la Joventut. Org.: Club Ciclista Sant Boi amb 
la col·laboració de l’Ajuntament
 
D’11.30 a 13 h I Esport. 
29è Campionat Comarcal 
Cadet de Ciclisme del Baix 
Llobregat GP DIP BCN. Lloc: 
Sortida i arribada al carrer 
de la Joventut. Org.: Club 
Ciclista Sant Boi amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

Dimarts 11 de setembre
10 h I Diada. Jornada 
commemorativa de 
la Diada Nacional 
de Catalunya amb la 
tradicional ofrena floral 
institucional a la tomba 
de Rafael Casanova. 
11.30 h Ballada de 
sardanes amb la Cobla 
Sabadell. Llocs: església 
de Sant Baldiri, plaça de 
Mossèn Jaume Oliveras 
i plaça de l’Ajuntament. 
Org. : Ajuntament

Divendres 14 de setembre
19 h Espectacle. Preguntes i respostes sobre M. 
Aurèlia Capmany. Proposta teatral sobre l’escriptora, 
en el centenari del seu naixement, i els 25 anys de 
la biblioteca. L’espectacle d’Antonio Juárez a càrrec 
d’Hangar 10, inspirat 
en l’obra de teatre 
Preguntes i respostes 
sobre la mort de 
Francesc Layret, de 
M. Aurèlia Capmany. 
Gratuït. Lloc: Bibl. 
M. Aurèlia Capmany. 
Org.: Ajuntament i 
biblioteques     

Dissabte 15 de setembre
18 h I Música Sense 
Fronteres. Amb Maria 
Martí, De Perdidos 
al Rio, Deskartats, 
Malas Pulgas i 
Camí de l’Est. Preu 
solidari: 5 €. Lloc: 
Can Massallera. Org.: 
Col·lectiu VIO
 
19 h I Xerrada sobre cuina. Amb receptes fàcils i amb 
fonament, de verdures del temps del nostre poble. Lloc: 
Casal de Marianao. Organització: Associació Amicitia

Diumenge 16 de setembre
11.30 h Visita teatralitzada. M. Lluïsa Casanova, 
“besneta” de Rafael Casanova, explica la vida 
quotidiana del Sant Boi 
dels segles XVIII i XIX. 
La visita es repeteix els 
tercers diumenges de mes. 
Gratuït amb inscripció. Lloc: 
Museu-Can Barraquer. Org.: 
Ajuntament

Dimecres 19 de setembre
19 h Club de lectura i conversa 
en anglès. Reading Club. Amb 
de The lost world, d’Arthur 
Conan Doyle. Amb Isabel Pozo. 
Gratuït. Es recomana inscripció. 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer

Divendres 21 de setembre
19 h Recital. 
Carme Sansa diu 
i canta M. Aurèlia 
Capmany. Amb 
l’acompanyament 
de Jaume Mallofré a 
l’acordió. A més de 
novel·les i teatre, 
M. Aurèlia Capmany va escriure textos que tractaven 
de manera molt directa temes socials que avui encara 
estan d’actualitat. L’actriu Carme Sansa interpreta 
narracions breus i cançons que fan riure i pensar, 
concebudes per divertir i provocar i establir un diàleg 
crític i d’emocions. En el marc del 25è aniversari 
de la biblioteca i el centenari del naixement de M. 
Aurèlia Capmany. Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. 
Organització: Ajuntament i biblioteques de Sant Boi

Diumenge 23 de setembre
10 h I Esport solidari. 
Rett Race 2018. Cursa 
i caminada solidària 
contra la síndrome 
de Rett. L’objectiu 
és recaptar fons per 
lluitar contra aquesta 
malaltia que afecta 
fonamentalment les 
nenes. 10 h  Sortida 
de les curses de 5 i 10 
km per a majors de 10 
anys. 12 h  Sortida de 
la caminada familiar 
per a totes les edats. A 
més, durant tot el matí hi haurà activitats lúdiques per 
a tothom: jocs infantils; activitats dirigides pel Club 
Beisbol i Softbol Sant Boi; activitats dirigides per la 
Unió Esportiva Santboiana; masterclass de zumba per a 
totes les edats; capgrossos de Sant Boi i batucada que 
acompanyarà la caminada solidària; jocs esportius amb 
miniporteries, cistelles de bàsquet, pals d’hoquei i ping-
pong i actuació d’un grup de ball. Lloc: Parc Comercial 
Sant Boi. Org.: Associació Catalana de la Síndrome 
de Rett, Asociación Española de Síndrome de Rett, 
Ajuntament, Decathlon Sant Boi i Runn Air

Dimecres 26 de setembre
17.30 h Commemoració. Dia Mundial de l’Alzheimer. 
Acte central commemoratiu de la jornada mundial 
dedicada a aquesta malaltia neurodegenerativa que 
encara no disposa de cura. Lloc: Can Massallera. 
Organització: AFA Baix Llobregat amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

Dijous 6 de setembre
18.30 h I Taller. Descobrint inventores. Taller de dibuix i aquarel·la per a nens i nenes 
de 8 a 12 anys. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 15 de setembre
12 h I Màgia. Somnis. Acomiadem l’estiu i comencem el curs amb força i il·lusió amb 
un espectacle de màgia que us farà somniar. A càrrec de Sermagus. Gratuït. Lloc: 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

L’Hora del conte
18 h I Dv. 21. Contes marins, amb Anna Garcia Cuartero. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. Dv. 28. Sessió especial de contes de M. Aurèlia Capmany, en el centenari del 
seu naixement i el 25è aniversari de la biblioteca. Amb Sara Genovart. En el marc del 
programa de memòria i dinamització cultural Sant Boi recorda M. Aurèlia Capmany. 
Lloc: Biblioteca M. Aurèlia Capmany. Gratuït

Dissabte 22 de setembre
17 h I Club de lectura infantil. Per parlar dels llibres que els nens i les nenes han 
llegit durant l’estiu. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer

Dissabte 29 de setembre
12 h I Taller. Les cúpules de Leonardo. Les persones participants faran 
un pont amb cúpules, idea de Leonardo da Vinci. A càrrec del Museu 
de Matemàtiques de Catalunya en el projecte Bibliolab. Gratuït amb 
inscripció. Lloc: Bibl. J. Rubió i Balaguer

Diumenge 30 de setembre
11 h I Màgia per inaugurar la nova 
temporada dels Espectacles Familiars. 
Les aventures del senyor Tonet, la màgia 
del mag Ramó i les propostes de Fem 
Kiosk! animaran el matí. A càrrec de les 
companyies Màgia Junior, Tombs Creatius 
i Circula Cultura. Activitat gratuïta. Per a 
nens i nenes a partir de 4 anys. Lloc: pl. 
Generalitat. En cas de pluja, al Casal de Marianao. Organització: Ajuntament 

Oci familiar

Agenda Setembre’18
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Dia Internacional de la Pau 2018 
Infants i conflictes 
armats. Dj. 20. 19 h I 
Taula Rodona. Infants 
i conflictes armats. 
Amb Chema Caballero, 
cooperant especialitzat 
en la realitat de les 
nenes i dels nens 
soldat a l’Àfrica, i 
Rosa Ortiz, “nena de 
la guerra”, que ens 
oferirà el seu testimoni 
com a refugiada de la 
Guerra Civil espanyola. 
Modera: Tica Font, del 
Centre Delàs d’Estudis 
per la Pau. Lloc: Can 
Massallera. Dg. 23. 
19 h I Espectacle. 
Maleïdes les guerres 
(i aquell qui les va 
fer). A càrrec de Carles 
Beltran, Lali Barenys 
i Natàlia Miró do Nascimento (Namina). Adaptació 
de textos d’Ovidi Montllor, Pere Quart, Bob Dylan i 
Silvio Rodriguez, entre altres autors. En el marc de 
la Temporada d’Arts Escèniques. Entrada gratuïta 
amb invitació, a ticketea.com o taquilla. Lloc: Can 
Massallera. Org.: Ajuntament

Fes Kiosk!
De 16.30 a 18.30 h I Dt. 18 
i 25. Amb activitats per a 
totes les edats relacionades 
amb la literatura infantil i 
juvenil, l’art i la plaça de la 
Generalitat. Gratuït. Lloc: 
plaça de la Generalitat. 
Organització: Associació 
Circula Cultura

Setmana del Cor
Del 24 al 28 de setembre. De 17.30 a 19.30 h I Dv. 28. 
Acte central de la commemoració amb jocs infantils, 
zumba, tallers de cardioprotecció i showcooking, entre 
altres activitats. Lloc: plaça de l’Ajuntament. Org.: Àrees 
Bàsiques de Salut de Sant Boi i Ajuntament

Torneig de Bàsquet Ciutat de Sant Boi
Dies 29 i 30. Tradicional 
torneig de bàsquet en cadira 
de rodes. Lloc: Poliesportiu 
La Parellada. Organització: 
Aramis, Associació de 
Persones amb Discapacitat 
Física de Sant Boi

En veu alta, tots llegim
11 h I Els dijous. Lectura literària en veu alta. El 20 de 
setembre, represa de l’activitat amb la lectura del llibre 
Nora Webster, de Colm Toibin. Gratuït amb inscripció. 
Lloc Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Organització: 
biblioteques de Sant Boi

Club de lectura per a persones amb 
capacitats diverses
18 h I Els dijous. Aquesta activitat està adreçada a 
aquelles persones  que tenen capacitats intel·lectuals 
diverses i diferents capacitats lectores. Aquest 
mes, amb la lectura de la novel·la Mary Poppins, de 
J.L. Travers. Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. 
Organització: biblioteques de Sant Boi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETMANA DE LA MOBILITAT 
Del 16 al 22 de setembre. Durant aquests dies la ciutat se suma a la commemoració 
de la Setmana Europea de la Mobilitat. Dv. 21 I Activitats en el marc del moviment 
Park (ing) day, que consisteix a transformar espais públics d’aparcament en parcs per 
un dia. Lloc: espais entre els carrers de Montmany i Eusebi Güell. Org.: Sant Boi Camina 
i Fundació Marianao. Dt. 25 I 18 h Sortida en bicicleta a la platja de les Filipines de 
Viladecans, a càrrec de SomBici. Lloc de sortida: plaça de l’Ajuntament Org.: SomBici i 
Ajuntament. Dg. 30 I 10 h La Baixcicletada del Baix Llobregat. Passejada en bicicleta 
sota el lema “Combina i mou-te”, en al·lusió a l’ús dels transports que garanteixen una 
major salut i sostenibilitat a la ciutat. Lloc de Sortida: pl. Catalunya 
amb arribada al Parc de Torreblanca, a les 12 h. Org.: ajuntaments 
de Sant Boi, Cornellà, l’Hospitalet, Sant Just, Esplugues, Sant 
Feliu, Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan Despí.  
Més info: mobilitatsantboi.wordpress.com i santboi.cat/
mobilitat. #mobilitat2018 

Dissabte 29 de setembre 
De 14 a 18 h I Dinar popular de la gent gran. Activitat 
en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran, que es 
commemora l’1 d’octubre. Lloc: plaça de l’Assemblea de 
Catalunya. Organització: Ajuntament
 
20 h I Música. Coral 
Ohana. El grup de 
Terrassa presenta una 
proposta musical de 
qualitat, tant vocal com 
escènica, inspirada en 
obres de teatre musical. 
També oferiran un 
repertori popular català i cançons de pop. Preu: adults, 
10 €, i joves (fins a 25 anys), 7 €. Lloc: Cal Ninyo. Org.: 
Ajuntament 

Diumenge 30 de setembre
19 h I Teatre: El secret 
de la Lloll. La història 
romàntica entre un 
comte francès i una 
cupletista catalana 
plena d’aventures, 
sorpreses i bogeries. 
Un espectacle fresc 
i divertit on la Lloll 
fa tots els papers de 
l’auca i desplega el 
seu ofici i el seu art 
com a gran showwoman. Preu: 14 €, entrada normal 
anticipada a ticketea.com. Lloc: Can Massallera. 
Organització: Ajuntament 

Dimarts 2 d’octubre
19.30 h Club de lectura. Amb el llibre Feliçment, jo soc 
una dona, de M. Aurèlia Capmany. La cloenda serà el 
joc de cartes japonès Uta Garuta adaptat amb textos de 
l’autora. Amb la col·laboració d’Agnès Toda. En el marc 
del 25è aniversari de la biblioteca i del centenari del 
naixement de M. Aurèlia Capmany. Lloc: Biblioteca M. 
Aurèlia Capmany
 

Rambleja els divendres a la tarda 
De 15 a 21 h I Mercat de pagès, venda de verdures i de 
productes artesanals. Lloc: rambla de Rafael Casanova. 
Organització: Ajuntament

Roc de Benviure
11.30 h I Primer 
diumenge de mes. 
Visita guiada amb 
aquest personatge, 
un soldat “atrapat” 
en el temps. Per 
conèixer millor la 
Torre de Benviure 
i els seus secrets. 
Inscripció prèvia, 
al tel. 93 6309642. 
Gratuït. Lloc: Torre 
de Benviure. Org. 
Ajuntament

30è FESTIVAL ALTAVEU
Del 7 al 9 de setembre. El festival dedica aquesta trentena edició a la veu i comptarà 
amb les actuacions de Morgane Ji, Vieux Farka Touré, El Petit de Cal Eril, Anna Ferrer 
i Ferran Palau, entre altres.  A més, el programa presenta Alça la veu, una producció 
multidiciplinària, dissenyada en exclusiva, amb Dolo Beltran, Maria Arnal i Marcel Bagés, 
Quimi Portet, Enric Montefusco, Rupert Ordorika, Roger Mas, Maria Martí i Paula Valls. 
També està prevista una nova edició de l’espectcle Sant Boi Urban Dance, les actuacions 
dels grups guanyadors de l’Altaveu Frontera, activitats familiars, una exposició 
retrospectiva de cartells, taules rodones, projecció de documentals i una fira del disc del 
col·leccionista. Llocs: Can Massallera, Cal Ninyo, plaça de l’Ajuntament, rambla de Rafael 
Casanova i Cinemes Can Castellet. Organització: Ajuntament  
Més info: pàgina 16, festivalaltaveu.cat, culturasantboi.cat i santboi.cat 
                      
                     @festivalaltaveu  #AlçalaVeu #Altaveu18
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és més ‘senyora’, té més sortida. I, sobretot, no 
l’afecta tant el problema de la fauna salvatge. Però 
d’aquí a uns anys els terrenys no acceptaran més 
carxofa. Caldria rotar més els cultius.

L’estratègia de l’Ajuntament per un Sant Boi 
saludable i sostenible, pot ser una ajuda? 
Sant Boi és saludable perquè té muntanyes, una 
zona agrícola -mantinguda pels pagesos- i un riu... 
que espongen el territori. Però quan em passejo per 
les botigues, a pocs llocs hi veig el nostre gènere n

classifica les carxofes per mides. Pagesos d’altres 
municipis venen a Sant Boi. Ara farem noves 
inversions. Crec que estem fent les coses bé. Però...

Però...
No n’hi ha prou. Nosaltres no podem fer gaire 
cosa més. Conreem, plantem, venem... Treballem 
el territori i el defensem. Mantenim neta la zona 
agrària. Però necessitem que l’Administració ens 
doni suport i que la clientela estigui disposada a 
pagar una mica més per un producte de qualitat i 
acabat de collir. Som el que mengem.

La formació i la innovació, la tecnificació, 
diversificar productes... poden ser solucions?
Cal voluntat política. Un suport ferm. Ara tot cau 
sobre l’esquena del pagès. La pressió urbanística, 
els horts il·legals, la caça, els impagaments, el mal 
estat del canal i les rieres, els danys que causa la 
fauna salvatge... Necessitem inversions fortes. No 
subvencions, inversions.
  
Quin paper té la carxofa en la vostra activitat?
És important. Abans aquí es conreava més enciam, 
bròquil, col, coliflor, bleda, espinac... Quatre 
vegades més que ara. Però el gust de la gent ha 
canviat. Els hàbits culinaris són diferents i la carxofa 

Què ha aportat la pagesia a la història de Sant Boi?
La pagesia és el més important de la història de 
Sant Boi, que sempre ha estat un poble agricola. 
L’any vinent farem 110 anys com a cooperativa i 
crec sincerament que hem aportat més del que 
hem rebut.

Viu l’agricultura una evolució favorable? 
La situació de l’agricultura al Baix Llobregat és 
complexa. No hi ha relleu generacional perquè 
aquesta és una professió molt sacrificada i manquen 
incentius. Les coses no acaben d’anar. La creació del 
Parc Agrari, fa 20 anys, ha permès salvar el territori, 
però no els pagesos. Cal que tingui més capacitat 
jurídica. I falten 25 anys més perquè funcioni.

De cara al futur, què cal fer?
Les administracions s’han de creure si convé o no un 
parc agrari. Quan van intentar ‘col·locar-nos’ aquí 
un ‘Eurovegas’, ens vam trobar desemparats. Aquell 
documental, ‘El pati del darrere’, ho expressava 
molt bé. Dit això, cal reconèixer alguns esforços. 
L’Ajuntament ens ajuda amb algunes coses, sobretot 
amb la carxofa i l’arranjament dels camins.

Quin és el vostre paper com a cooperativa?
Intentem tirar endavant. Aglutinem la pagesia. 
Tenim un magatzem, un punt de venda directa, 
acords amb Mercabarna, un fons de terres únic al 
Baix Llobregat en el qual hem posat en marxa una 
secció nova d’hortalisses, una marca pròpia de 
carxofa... Som l’única cooperativa de per aquí que 

N Com a coooperativa, 
crec que estem fent  
les coses bé per poder 
tirar endavant

N Cal voluntat política, 
i que la gent estigui 
disposada a pagar més a 
canvi de qualitat 

LLUÍS SOLANAS és el president de la Cooperativa Agrària Santboiana. El representant d’aquesta 
associació centenària íntimament vinculada a les arrels de la ciutat valora per a Viure Sant Boi el 
passat, el present i el futur de l’agricultura local.

“No volem 
subvencions, 
demanem 
inversions”


